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Цақиқати Тавцид

Ба номи Худованди бахшанда ва мецрубон

Имон ба Худо асоси тавцид
Имон ба Худованд, яъне имон ба зоти ғоиб,
баландмартаба, дорои ихтижр ва қудрати комилу шоистаи
итоъат ва бандагк. Имон ба Худованд рӯци цамаи аджн, аз
ҷумла Ислом ва асоси цамаи боварицост ва китоби Худо ва
Суннати Пажмбар(с) ин цақиқатро ба равшанк бажн
намудааст.
Ин Қуръони Карим аст, ки дар цангоми сухан аз
аркону аҷзои имон, бовар ба Худоро дар ибтидо ва ба
унвони асли асосии имон матрац месозад ва мефармояд:
. ﴾ ٍُِِٗ﴿ آ ََِٓ اٌشَّعُىيُ ِثَّب ؤُٔ ِضيَ بٌَُِِِٗ ِِٓ سَثِِّٗ وَاٌُّْإُِِىَْ وًٌُّ آ ََِٓ ثِبٌٍَِّٗ وَ ٍََِبئِ َىزِِٗ وَ ُوُزجِِٗ وَسُع
"Фиристодаи Худо муътақид аст ба он чк аз сӯйи
Парвардигораш бар ӯ нозил шудааст ва мӯминон низ ба
он имон доранд. Цамагк ба Худо ва фариштагону китоб ва
Пажмбаронаш имон доранд".
Ва низ мефармояд:
﴾ََإٌجُِِّني
َّ ﴿وٌََىَِّٓ اٌْجِشَّ َِِٓ آ ََِٓ ثِبٌٍَِّٗ وَاٌَُْىَِِ اٌْأ ِخشِ وَاٌْ ٍََّبئِىَخِ وَاٌْ ِىزَبةِ و
"Балки некк, кирдори касест, ки ба Худо ва рӯзи
вопасин ва фариштагон ва китоби осмонк ва пажмбарон
имон оварда бошад".
Ва дар ҷойи дигар мефармояд:
ِِٓ ََضيَ َعًٍَ سَعُىٌِِٗ وَاٌْ ِىزَبةِ َّاٌزٌِ ؤَٔ َضي
َّ ٔ ٌِ﴿ ََبؤََُّهَب َّاٌزََِٓ آ َُِٕىا إُِٓىا ثِبٌٍَِّٗ وَسَعُىٌِِٗ وَاٌْ ِىزَبةِ َّاٌز
. ﴾ظٍَبًٌب ثَعُِذّا
َ ًَ
َّ َلِجًُ وَ َِِٓ َىْ ُفشِ ثِبٌٍَِّٗ وَ ٍََِبئِ َىزِِٗ وَ ُوُزجِِٗ وَسُ ُعٍِِٗ وَاٌَُْىَِِ اٌْأ ِخشِ فَ َمذِ ظ
"Эй касоне, ки имон овардаед, ба Худо ва Пажмбараш
(Муцаммад) ва китобе, ки бар Пажмбараш нозил кардааст
ва ба китобцое, ки бештар (аз Қуръон) нозил намудааст (ва
цанӯз тацриф нашудаанд) имон бижваред, цар кас ки ба
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Худо ва Фариштагон ва китобцои Худовандк ва рӯзи
растохез кофир шавад (ва яке аз инцоро напазирад)
воқеъан дар гумроции дӯру дарозе афтода аст".
Ва дар цадиси машцури Ҷибрил омадааст, ки
Пажмбар(с) дар посух ба суоли Ҷибрил, ки дар бораи
имон пурсид, фармуд: "Имон, яъне ин ба Худо,
Фариштагон, китобцои осмонк, Пажмбарон, рӯзи
қижмат ва қадари неку бад, бовари қалбк дошта
бошк".
Пас тибқи Қуръон ва цадис, имон ба Худованд асл ва
соири аркони ақидатк вобаста ва марбути ба он аст ва тӯ
ба унвори як фарди мӯмин пас аз имон ба Худост, ки ба
Малоика ва китобцои осмонк, Пажмбарон, дидори
Парвандигор, муцосаба ва қазо ва қазар, эътиқод пайдо
мекунк.
Дар воқеъ имон ба Расули Худо қобили тасаввур
нест, магар пас аз имон ба касе, ки ӯро фиристода ва имон
ба рӯзи ҷазо ва муцосаба низ қобили тасаввур нест, магар
пас аз имон ба муҷозоткунанда ва цисобгар.
Имон ба Худо, ба таври қатък имон ба вуҷуд ӯ, имон
ба яктойи ӯ дар рубубият ва улуцият, имон ба асмои наку
ва сифоти волои ӯро низ шомил мешавад, исмцо ва
сифотцое, ки нишон медицанд Худованд ба гӯнае шоиста
ба цамаи камолот ороста ва аз цамаи камбудицо пок ва
муназзац.
Тайи барасицои гузашта, чунон натиҷа гирифтем, ки
вуҷуди Худованд цақиқист, хориҷ аз цар шак ва тардид ва
дар воқеъ ошкортарини цамаи цақоиқ аст, ки фитрати
солим бар он гувоц ва ақли цидоятжфта далели он аст ва
ононе, ки дар илм ва дониш бацраи фаровон доранд, бо
мушоцадае аҷоиби Худо дар навоварк ва нақшакашк ва
андозагирк ва цидоят бахше, ки дар атрофи ва даруни худ
межбанд, ин цақиқатро дубора таъкид мекунанд.

3

حقيقت توحيد

Цақиқати Тавцид

Ва агар ин цақиқати бузург, яъне вуҷуди Худо барои
баъзе аз инсонцо пушида монандааст, ҷавоби онро дар ин
таъбир бояд ҷӯст, ки: "ин пушидагк ва хафо аз шиддати
зуцур цосил шуда аст. Ва агар иддаи дигаре дар баробари
фитрати Худогарок муштарак мижни цамаи башарият,
бузургк нишон медицанд ва такаббур меварзанд ва бо
мантиқи ақл ва илм мубориза мекунанд ва дар натиҷа,
Худоро инкор мекунанд, онон цамонанди мавориди
истиснок цастанд, ки қоъидаи куллиро нафъ намекунанд.

Ислом тавцидро мецвар қарор додааст
Дар воқеъ Ислом ацамияти зижде ба исботи вуҷуди
Худованд надодааст, зеро дарки онро як нижз ва зарурати
фитрк барои башар медонад ва дар иваз ницоят таваҷҷуци
худро бар амри дигар мутамаркиз кардааст, ки мардум
дар он замина бисжр гумроц гаштаанд ва ин масъала, ки
мағзи ақоиди Ислом ва рӯци цажти Исломк аст, цамон
ақидаи Тавцид аст. Яъне имон ба Худои якто ва бартар аз
ин цастк, ки офарининш ва цукмронк аз они ӯст, Худое ки
бозгашти ницой ба сӯйи ӯ, Парвардигори цар чиз ва
тадбиргари цар амр аст ва фақат ӯ шоистаи ин аст, ки
ибодат шавад на инкор, шукргузорк шавад на куфрон ва
итоъат шавад на исжн.
ُٗ﴿رٌَِ ُىُِ اٌٍَُّٗ سَثُّ ُىُِ ٌَب بٌََِٗ بٌَِّب ُ٘ىَ خَبٌِكُ وًُِّ شٍَِءٍ فَب ِعُجذُوُٖ َوُ٘ىَ َعًٍَ وًُِّ شٍَِءٍ وَوًٌُِ ٌَاب ُرذِسِوُا
. ﴾ُخجِري
َ ٌْاٌٍؽُِفُ ا
َّ َاٌَْإثِصَبسُ َوُ٘ىَ َُذِسِنُ اٌَْإثِصَبسَ َوُ٘ى
"Ин аст Худои якто, ки Парвардигори шумост. Худое
ҷуз Ӯ нест. Офаринандаи цар чизест. Пас Ӯро бипарастед,
ки нигоцбони цар чизест! (102) Чашмцо Ӯро намебинанд ва
Ӯ бинандагонро мебинад, дақиқу огоц аст!"
Ислом дар цоле зуцур кард, ки ширк ва бутпарастк
дар чацор сӯйи дунж реша давонида буд, ва ба ҷуз теъдоди
1
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андаке аз мардуми шибци ҷазираи Арабистон, ки то
цудуде бар ойни цанифи Иброцим монда будананд, ж
афроде аз ацли китоб, ки аз инцирофоти бутпарастк, ки
аджни яцуд ва насороро ба табоцк кашонда буд, дар амон
монда буданд, дигар касе жфт намешуд, ки ба ибодати
Худои воцид бипардозад ва барои дарки ин мавзуъ цамин
барои мо кифист, ки бидонем миллати Араб дар даврони
ҷоцилияти худ то баногӯш ғарқ дар ширк ва бутпарастк
буд, ба гӯнае ки дар хонаи Каъба ва атрофи он, ки
Иброцими бутшикан барои ибодати Худои ягона бино
карда буд, сесаду шаст бут вуҷуд дошт ва цатто цар хонае
аз хонацои Макка буте дар худ дошт, ки ацли он хона
ибодаташ мекарданд.
Имоми Бухорк аз Абураҷо Аторудк ин гуна нақл
мекунад, ки: "Мо сангцоро мепарастидем ва агар санге
бецтар аз он межфтем онро бардошта ва санги пешинаро
дӯр меандохтем ва шири гусфандеро бар он ҷушида ба
тавоф мепардохтем".
Илова бар ин, онон худое аз хурмои хамиршуда
доштанд ва баъзе аз онцо дар аксари авқот онро бо худ
дар сафар мебурданд ва агар сафар тӯл мекашид ва ғизо
тамом мешуд, худои худро мехурданд.
Қуръон дар ояти 73 сураи Цаҷ ба ин навъ художн
ишора мекунад ва мефармояд:
. ﴾ُغزَٕ ِمزُوُٖ ُِِٕٗ ۚ ظَ ُعفَ اٌؽَّبٌِتُ وَاٌْ َّ ْؽٍُىة
ِ َ اٌزثَبةُ َشُِئًب ٌَّب
ُّ ُُغٍُجِ ُه
ِ َ ِْ﴿وَب
"(Художни ботил он қадар заифанд, ки) цатто агар
магасе цам чизе аз он онцо биситонад ва баргирад,
наметавонанд онро аз ӯ пас бигиранд, цам толиб ва матлуб
дармонда ва нотавонанд".
Дар сарзамине монанди Цинд бутпарастк ба авҷи худ
расида буд, ба гӯнае, ки дар қарни шашуми милодк
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теъдоди художни мавҷуд дар он сарзамин дар цудуди 330
милилон баровард шудааст.
Бутпарастк цатто дар динцои осмонк низ нуфуз
карда ва шафофият ва покии онро ба кудурат ва олудагк
кашонид.
. ﴾ِٗ﴿وَلَبٌَذِ اٌَُْهُىدُ ُع َضَِشْ اِثُٓ اٌٍَّاِٗ وَلَبٌَذِ إٌَّصَبسَي اٌَّْغُِحُ اِثُٓ اٌٍَّا
"Яцудижн гуфтанд, Узайр писари Худост ва Насоро
гуфтанд, Масиц писари Худост".
Пас Масец назди Масицижн худои барцақ аз ҷониби
Худои цақиқк аст. Ва ин ранги дигаре аз ақсоми ширк аст,
ки дар мижни бисжре аз миллатцо ривоҷ жфта ва барои
Худованд писарон ва духтароне қарор додаанд ва ба ҷойи
Худо ва бо цамроц бо ӯ онцоро мепарастанд, цамон гуна
ки Циндуцо дар гузашта нисбат ба "Кришна" ва "Бузо"
чунин эътиқоде доштанд ва бо Арабцо, ки Малоикаро
духтарони Худованд медоштанд. Қуръон дар ин боро
чунин мефармояд:
ِٖغجِمُىَُٔٗ ثِبٌْمَ ِىيِ َوُ٘اُ ثِاإَ ِِ ِش
ِ َ آُ وٌََذّا ۚ ُعجِحَبَُٔٗ ۚ َثًْ ِعجَبدْ ُِّ ْىشَُِىَْ ٌَب
ٰ َِّاٌشح
َّ َخز
َ َّ﴿وَلَبٌُىا ار
ًَٰغجِمُىَُٔٗ ثِبٌْمَ ِىيِ َوُُ٘ ِثإَ ِِ ِشِٖ َ ِع ٍَُّىَْ َ ِعٍَُُ َِب َثَُِٓ َؤَِذَِ ِهُِ وََِب َخٍْفَ ُهُِ وٌََب َشِفَعُىَْ بٌَِّب ٌَِِّٓ ا ِسرَع
ِ َ َ ِع ٍَُّىَْ ٌَب
. ﴾َْشَُزِِٗ ُِشِفِمُى
ِ ََوُُ٘ ِِّٓ خ
"Ва (ба бархе аз куффори Араб) гуфтанд, ки Худои
рацмон
социби
фарзанди
баргаузидааст
(яъне
Фариштагон). Пок аст Ӯ (Фариштагон фарзандони ӯ
нестанд), балки онон бандагоне гироми ва муцтарам
цастанд, дар сухан бар Ӯ пешк намегиранд ва ба фармони
Ӯ кор мекунанд. Худованд аъмоли гузашта ва цолу ояндаи
онцро медонад. Ва онон ҷуз касонеро, ки Худо аз онцо
хушнуд аст, шафоъат намекунанд ва аз бими Ӯ дар тарсу
царосанд".

: Сураи Тавба 30
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Ба цамин хотир Ислом таваҷҷуци бисжр зижде ба
маъалаи даъват ба яктопарастк дар илм ва амал ва
мубориза бо ширк дар бовар ва рафторашон кардааст.
. ﴾ُُُِاٌشح
َّ َُّٓ اٌش ِح
َّ َ﴿وَبٌَِهُ ُىُِ بٌَِْٗ وَا ِحذْ ٌَب بٌََِٗ بٌَِّب ُ٘ى
"Худованди шумо Худаванди якто ва ягона аст ва цеҷ
Худое ҷуз ӯ, ки рацмон ва рацим аст, вуҷуд надорад".

Фитрати инсонцо далели ягонагии Худованд
Ба ростк, ки цамаи далелцои фитрк, ақлк ва шунавок
нишон аз ягонагк ва бецамтоии Худованд доранд. Агар
инсон ба фитрат ва сиришти худ, ки тацти таъсири
дахолатцои берӯнк ва талқилнцои хориҷк воқеъ
нагардида, вогузор шавад, худро дар ҷицати қудрати
бартар аз инсон ва цастк межбад ва ӯро бо дӯ ангезаи
иштижқ ва тарс бонг мезанад, махсусан агар сахтицо ва
мушкилот домангири ӯ шуда ва ғаму андуци вайро дар
барангехта ва дасташ аз жрии мардум кутоц гардад, дар ин
сурат холисона мутаваҷҷец Парвардигораш шуда ва цар
чиро, ки қаблан ба он мутаваҷҷец мекард ва тибқи вацму
гумон, ж ҷацлу цавопарастк ва ж таъсири бади муцит,
муассир медонист ба канор меницад ва дигар ба инсонцо
ва цайвонот ва гижцону чизцои беҷон паноц намебарад. Ва
ин қазия цамон аст, ки тайи достони киштисаворон дар
цоли ғарқ, ки Қуръон ривоят мекунад, ба он ишора
кардем. Қуръон дар ин бора мефармояд:
ُُِ٘ ﴿حَزًَّ ِبرَا ُوُِٕزُِ فٍِ اٌْ ُفٍْهِ َو َج َشََِٓ ثِ ِهُِ ِثشَِحٍ ؼَُِّجَخٍ وََفشِحُىا ثِهَب جَب َءرِهَب سَِحْ عَبصِافْ َوجَاب َء
ِٓجَُِزَٕب ِِٓ َ٘ ِزِٖ ٌََٕىُىََّٔٓ ِِا
َ ِٔصنيَ ٌَُٗ اٌذََِّٓ ٌَِئِٓ َؤ
ِ ٍِخ
ِ ُِ ٌٍََّٗاٌَّْىِجُ ِِٓ وًُِّ َِىَبٍْ َوظَُّٕىا ؤََّٔ ُهُِ ُؤحُِػَ ثِ ِهُِ َدعَىِا ا
. ﴾ََِٓاٌشَّب ِوش
"(Чк басо) цангоме, ки дар киштицо қарор мегиред,
бо боди мувофиқ сарнишинонро царакат медицанд ва
1
2
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сарнишинон ба он хушнӯд мегарданд, ба ногоц боди сахте
вазидан мегирад ва аз цар сӯ мавҷ ба сӯяшон медавад ва
мепиндоранд, ки (тавассути марг аз цар сӯ) ицота шудаанд
(ва роци фироре нест) Худоро ба фаржд мехонанд ва
тоъату ибодат ва фармонбардорию динро танцо аз ӯ
медонанд (ва ацд мекунанд), ки агар моро аз ин цол
бирацонк, аз зумраи сипосгузорон хоцем буд".
Мо қаблан аз ин оят барои исботи вуҷуди Худованд
бацра бурдем, аммо дар айни цол далелест бар ягонагии ӯ,
зеро нишон медицад, ки инсон цангоми фароғат ва рацок
аз авомили ва ангезацои инцироф ва муроҷаъаи дубора ба
фитрати холис ва поки худ, дар цангоми сахтицо ва
мушкилот ба сӯйи Худованди якто ва парвардигори худ ва
ҷацонижн майл мекунад. Худованд дар ин достон аз
гароиши дарунии ин мушрикин хабар медицад:
. ﴾ ََِّٓصنيَ ٌَُٗ اٌذ
ِ ٍِخ
ِ ُِ ٌٍََّٗ﴿ َدعَىِا ا
"Бо ихлос Худовандро фаржд мезананд".

Ақл далеле бар ягонагии Худованд
Ақл низ монанди фитрат ба вуҷуди цастии бахши
якто дар варои ин ҷацон рацнамун аст. Ин ҷацони
пацновар ва густарда бо вуҷуди танаввуъи офаридацо, ки
бархе кучак ва бархе бузурганд, бархе ҷондор ва бархе
беҷон, садодор ва бесадо, оқил ва ғайри оқил, бархе дар
боло ва бархе дар пожн цастанд, цамаро як қонун ягона
идора мекунад ва аз як зарраи кучак то кацкашони
бузургро дар бар мегирад, ба гӯнае, ки як донишманди
улуми таҷрибк бо тааммул дар сохтори як Атом онро
цамонанди сохтори манзумаи шамск мебинад ва дар он
тафовуте намежбад.

1
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Ба унвони мисол, як қонуни куллк ба номи қонуни
завҷият дар мижн цамаи махлуқот вуҷуд дорад, ки инсон
аз гузашта онро дар худ ва цайвонот ва дар қолаби
музаккар ва муаннас шинохтааст ва цатто онро дар бархе
дарахтони нахл низ мушоцида карда буд. Сипас чанд
дониши ҷадид ба ин масъала пай бурд, ки цамаи гижцон
дорои ҷинси музаккар ва муаннас цастанд ва цатто
ҷамодот (чизцои беҷон) низ дорои ин завҷият дар қолаби
бори электрикк мусбат ва манфк цастанд. Ва аз цама
муцимтар, атом бо унвони хишти сохтмони цастк ва
кучактарин воциди ташкилдицандаи ҷацон дар атрофи
цастии худ дорои бори элестарони мусбат ва манфк (дар
қолаби электронр ва протон) мебошад.
Дар воқеъ ин жфтаи ҷадид башарк тасдиқкунандаи
цақиқатест, ки Қуръон дар цазор ва чацор сад сол пеш бо
он ишора доштааст, ки Худои баландмартаба чунин ба он
ишора кардааст:
. ﴾َْ﴿ ُعجِحَبَْ َّاٌزٌِ َخٍَكَ اٌْإَصِوَاجَ وٍَُّهَب َِِّّب ُرِٕجِذُ اٌْإَسِضُ وَِِٓ ؤَٔفُغِ ِهُِ وََِّّب ٌَب َ ِعٍَُّى
"Пок аст он Худое, ки цамаи ҷуфтцоро бижфарид, чк
аз он чк замин мерӯжнад ва чк аз худашон ва чк он чизцое,
ки намешиносанд".
Ва низ мефармояд:
. ﴾ََْوشُو
َّ ﴿وَِِٓ وًُِّ شٍَِءٍ َخٍَ ْمَٕب صَ ِو َجُِِٓ ٌَعٍََّ ُىُِ َرز
"Ва мо аз цар чиз ҷуфте бижфаридаем, то ин ки шумо
(азамати Парвардигорро) жд кунед".
Возец аст, ки лафзи "ٍ "وُااًِّ شَااٍِءна маҷоз аст ва на
бажнгари аксарият, балки цамон маънои цақиқии худро
дорост.
Аз ҷумла далоили дигаре, ки бар вацдати цастк
далолат мекунад, цамкорк, цамбастагк ва цамоцангии
мавҷуд мижни аҷзои цастк аст, ба гунае, ки цар ҷузъе
1
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вазифаи худро ба таври муназзам ва бидуни бархурд бо
соири аҷзо ва ж эҷоди монеъ ва инцироф аз масир, ба
анҷом мерасонад ва илова бар он цар ҷузъе ҷуъи дигарро
бо таъмини нижзмандицояш дар анҷоми вазифа жрк
медицад ва худ низ он чиро ба он эцтижҷ дорад, аз ӯ
мегирад, цамон гуна, ки дар равобити мавҷуд мижни
ҷацони цайвонот ва гижцо мушоцида мекунем. Ож мижни
ин ду даста аз махлуқот қарордоде барои анҷоми ин
мубодалот вуҷуд дорад? Ё ин ки зоти мудаббир ва
баландмартаба мижни ин ду гуруц чунин робитаи
шигифтангезро танзим намудааст?
Ва боз ҷойи ин пурсиш аст, ки чк касе равобити
мижни хуршед ва замин, замин ва моц, моц ва хуршед ва
ситорацои манзумаи шамск бо якдигар ва байни
манзумаи шамск бо миллионцо маҷмуъаи ситораи
дигарро, ки дар кацкашони бузурги мо вуҷуд доранд
барқарор сохтааст? Ба гунае, ки цама бо цам цамкорк
доранд ва бархурде мижни онцо нест ва цар чиз тибқи
муцосаба ва андозаи мушаххас қарор дорад.
. ﴾َْظعَ اٌُِّْضَا
َ َاٌغَّبءَ سَفَعَهَب وَ َو
َّ جذَاِْ و
ُ ِجشُ َغ
َ َّجُُ وَاٌش
ِ ٌَّٕغجَبٍْ وَا
ِ ُاٌشِّظُ وَاٌْ َم َّشُ ثِح
َّ ﴿
"Хуршеду моц бар цисоб муқаррар (ва муназзаме
дар гардиш) цастанд. Гижцон ва дарахтон барои Худо саҷда
мекунанд ва сари таъзим фуру меоваранд. Осмонро
барафрошт ва тарозуро (қавонин ва завобите) гузошт".
. َْغجَحُى
ِ َ ٍاًٌٍُُِ عَبِثكُ إٌَّهَبسِ وَوًٌُّ فٍِ َفٍَه
َّ اٌشِّظُ َِٕجَغٍِ ٌَهَب َؤْْ ُرذِسِنَ اٌْ َم َّشَ وٌََب
َّ ﴿ٌَب
"Офтобро сазовор нест, ки ба моц расад ва шабро
сазовор нест, ки бар рӯз пешк гирад ва цама дар фалаке
сайр мекунанд".
Ин якпорчагк ва цамоцангии мавҷуд мижни цамаи
махлуқот, ки цама бо чашми сар ва цам бо дидаи басират
қобили мушоцида аст, худ далели бисжр наку барои
1
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ягонагии падидоварандаи он аст ва албатта ба таври қатъ,
далели возец низ барои вуҷуди ӯст.
Яқинан агар дар пушти ин ҷацон беш аз як холиқ
вуҷуд дошт, низоми цастк бо тазалзул афтода ва эътидол
он мухтал мешуд ва дар цар ҷузъе аз аҷзои цастк асари
амри холиқи цамон қисматро, ки бар он мутасаллит буд,
межфтем ва медидем, ки дар асари иродаи художни
мутаъаддид қавонони бар цастк мутафовит ва суннатцои
ҷорк мижни махлуқот бо цам дар тазод аст ва дар натиҷаи
он ба таври яқин цамаи цастк ба табоци мегароид.
Қуръони Карим низ дар садади исботи ягонагии
Парвандигор ба цамин далел мавҷуд дар цастк ишора
мекунад ва мефармояд:
. ﴾َْغجِحَبَْ اٌٍَّاِٗ سَةِّ اٌْعَشِػِ عََّّب َصِفُى
ُ َغ َذرَب ۚ ف
َ َ﴿ٌَىِ وَبَْ فُِ ِهَّب آٌِهَخٌ بٌَِّب اٌٍَّاُٗ ٌَف
"Агар дар осмону замин ғайр аз Аллоц маъбудон ва
художни дигаре мебуданд, цароина осмонцо ва замин
табоц мегардиданд (зеро будани ду шоц дар кишваре ва ду
раис дар идорае, назм ва тартибро ба цам мезананд), Пас
Оллоц — Парвардигори арш аз цар чк ба васфаш мегӯянд,
пок аст".
ُِخزَ اٌٍَّاُٗ ِِٓ وٌََذٍ وََِب وَبَْ َِعَُٗ ِِٓ بٌَِاٍٰٗ ۚ ِبرًا ٌَّ َزَ٘تَ وًُُّ بٌَِاٍٰٗ ِثَّب َخٍَكَ وٌََ َعٍَب ثَعِعُا ُه
َ َّ﴿َِب ار
. ﴾ََْعًٍَٰ ثَعِطٍ ۚ ُعجِحَبَْ اٌٍَّاِٗ عََّّب َصِفُى
"Худо цеҷ фарзанде надорад ва цеҷ худое бо Ӯ нест.
Агар чунин мебуд цар худое бо офаридагони худ ба як сӯ
мекашид ва бар якдигар болотаршавиро меҷустанд. Худо
аз он гуна, ки Ӯро васф мекунанд, пок аст".
Аз ҷицати дигар эътиқод ба ягонагии Парвардигори
баландмартаба, илова бар ин, ки инсиҷоми цоким бар
цастк бар он далолат мекунад, амрест, ки бо мантиқи
дурусти башарк низ цамоцанг аст, зеро ақли башар нидои
убур аз касрат ба сӯйи вацдатро медицад ва хоцони ин аст,
1
2

: Сураи Анбиж 22
: Сураи Мӯминун 91
11

حقيقت توحيد

Цақиқати Тавцид

ки аз асбоби мутаъддид ба як сабаби воцид бирасад, ки
сирри маншаъи цамаи асбоб ва иллати цамаи иллатцо
бошад. Ва ба цамин далел аст, ки бархе аз файласуфон аз
таъбири "иллати аввалия" барори холиқи цастк истофода
мекунанд.

Вацй, далеле бар ягонагии Худованд.
Цамроц бо далоили фитрк ва ақлк, ки нишон аз якто
будани Худованд доранд, далоил шуниданк низ, ки
наслцои мухталиф аз китобцои Худованд ва Пажмбароне,
ки дар сарзаминцо ва давронцои мухталиф зуцур жфтанд,
нақл намудаанд, бар ягонагии Худованд далолат доранд,
ки ин далоил шомили даъвати Худо ва Фариштагонаш
аст, барои имон ба Худои воцид ва бешарик ва анҷоми
ибодат фақат барои ӯ ва низ шомили инкор ва радди
ақвоме аст, ки барои Худо шарик қоил шуда ва муртакиби
коре шуданд, ки далоиле аз Худованд барои он нозил
нашуда аст.
Дар ин маҷол Қуръон, ки ацди Илоцк ва мацфуз аз
тацриф аст ва муштамил бар цидояти осмон барои замин
аст, риштаи сухан ба даст гирифта ва бархе достонцои
Пажмбаронро борои мо бозгӯ мекунад, ки цамаи онцо
барои бажни ақидаи яктопарастк барангехта шуданд ва ин
цамон далел аст, ки Қуръон онро бар зидди мушрикине ба
кор мегирад, ки цамроци Худованд, художни дигареро низ
мепарастанд дар цоле, ки цеҷ далеле аз ақл ва вацй
надоштанд.
Акнун ба цамроци якдигар ба қисмате аз сураи
Анбиж гуш фаро медицем, ки бо тавбих ва инкори
мушрикин сухан мегушояд ва мефармояд:

12

حقيقت توحيد

Цақиқати Тавцид

ِٗ غجِحَبَْ اٌٍَّا
ُ َغ َذرَب ۚ ف
َ َششُوَْ ٌَىِ وَبَْ فُِ ِهَّب آٌِهَخٌ بٌَِّب اٌٍَّاُٗ ٌَف
ِ َُٕ ُُِ٘ ِخزُوا آٌِهَخً ِِٓ اٌْإَسِض
َ َّ﴿ ؤََِ ار
ۚ ُِخزُوا ِِٓ دُؤِِٗ آٌِهَخً ۚ ُلًْ َ٘برُىا ُث ِشَ٘بَٔ ُى
َ َّغإٌَُىَْ ؤََِ ار
ِ َُ ُُِ٘ غَإيُ َعَّّب َفْ َعًُ َو
ِ َُ سَةِّ اٌْ َعشِػِ َعَّّب َصِفُىَْ ٌَب
. ﴾َْازَا رِ ْوشُ َِٓ َِّعٍَِ َورِ ْوشُ َِٓ َلِجٍٍِ ۚ َثًْ ؤَ ْوَث ُش ُُِ٘ ٌَب َ ِعٍَُّىَْ اٌْحَكَّ ۚ فَهُُ ُِّ ِع ِشظُى
ٰ َ٘
"Магар ин мардум (мушрикин нодон) художне аз
цамин замин баргирифтаанд, ки ҷон офарин бошанд?
Агар дар замину осмон художне ғайри Оллоц мебуд, цар ду
табоц мешуданд. Пас Оллоц — Парвардигори арш аз цар
чк ба васфаш мегӯянд, пок аст. Ӯ дар баробари цеҷ як аз
корцое, ки мекунад, пурсида намешавад, вале мардум
пурсида мешаванд. Ож ба ҷуз Ӯ художнро баргирфтаанд?
Бигӯ: «Цуҷҷати худ бижваред. Дар ин китоб зикри
касонест, ки бо ман цастанд ва сухане касоне, ки пеш аз
ман будаанд. На, бештаринашон чизе аз цақ намедонанд
ва аз он рӯй мегардонанд".
Худованд дар сураи Ацқоф аз онон далели нақлк
барои иддиъои ширкомезашон металабад:
. ﴾َازَا ؤَوِ َؤثَب َسحٍ ِِّٓ ِع ٍٍُْ بِْ وُُٕزُِ صَبدِِلني
ٰ َ٘ ًِ﴿اْئزُىٍِٔ ثِ ِىزَبةٍ ِّٓ َلِج
"(Агар фарзан мегӯед, ки маъбудони дуруғини шумо
дар офариниши осмонцо ва замин ширкат доштанд),
китобе (аз кутуби осмонк) пеш аз ин (Қуръон) ж як асари
илмк (ва бостонк) барои ман бижваред, агар рост мегӯед".

Тавцид ҷавцари имон ба Худо
Эй бародар! Цоло, ки донистк имон бо Худованд
ҷавцари цамаи ақоиди Исломист, бар ту лозим аст, ки
бидонк тавцид низ ҷавцари имон ба Худованди мутаъол
аст ва агар имон бо вуҷуди Худованд бо яктопарастк
цамроц ва цангом набошад, цамон куфр ва ширк аст ва бо
палидк ва дуруғ ва зулми бузурге табдил шуда ва
гумроции ошкоре ба бор хоцад овард.
1
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Ба ин хотир бар ту эй фарди мусалмон, лозим аст, ки
цақиқати тавцидро бидонк, тавциде, ки Худованд ба он
амр карда, динашро бар он бунжн ницода, китобашро
борои бажни он фуру фиристода ва Пажмбарашро дар
ҷицати ибоғи он барангехта ва расидан ба хайри дунж ва
охиратро ба анҷоми он ва холис гардониданаш вобаста
намуда аст. Тавциде, ки Худованд бициштро барои ацл ва
жрони он баргузида ва оташи дузахро барои душманон ва
бадхоцони он ихтисос дода аст. Ин дар цолест, ки бисжре
аз мардум худро ацли тавцид медонанд ва даъво мекунанд,
ки бовару андеша ва рафторашон, цамон тавциди холис ва
покаст ва дигарон бар масири ботил цастанд, аммо:
وًٌٍُ ال رمش ٌزا وال را
ًٌٍٍُ ووالً َذعٍ وصال
Цамаро даъвои васли Лайлост
Вале Лайло аз ину он мубаррост.
Аз ин гуруц метавон ба цамроцони фалсафаи Арастӯ
ва пайравонаш, ки ба "файласуфони мусалмон"
машцуранд, ишора кард, ки тавцид дар назди онон иборат
аз "исботи вуҷуди Худованд бидуни моцият ва сифат" аст
ва ин, ки Худо вуҷуди мутлақ аст, ки цеҷ моцияте ба ӯ
таъаллуқ намегирад, цеҷ сифате барои ӯ собит намешавад
ва ба цеҷ сифате муцтас нест, балки сифоти ӯ ба таври
куллк салбк ва изофк аст.
Албатта возец аст, ки натиҷаи тавциди ин гуруц ба
инкори Парвардигоре анҷомид, ки цамаи аджни осмонк ба
сӯйи ӯ фаро хонда буданд ва низ дар натиҷаи ин навъ
тавцид, хилқати ҷацон тавассути Худованд, тадбири ӯ дар
умур ва донишу илми ӯ ба цамаи ҷаражноташ низ инкор
шуд. Ба ақидаи онон, ҷацон қадим аст1 ва Худованд
мурдагонро зинда намекунад, нубуватро мешавад ба даст
овард ва цамонанди соири шуғлцои башарк аст. Худованд
: Қадим дар муқобили цодис, яъне чизе, ки аз азал вуҷуд дошта ва
замоне барои хилқати он наметавон тасаввур кард. (мутарҷим)
1
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нисбат ба вазъияти ҷондорон цеҷ иттилоъе надорад ва
қодир нест, ки цеҷ як аз падидацои ҷацонро тағйир дода ва
дар цастк дахл ва тасарруфе кунад... цалол ва царом, амр
ва нацй ва бицишт ва ҷацаннам цеҷ мафцуме надорад...
Оре инаст тавциди файласуфон!!.
Ва ож хабари даъватгарони "вацдатул-вуҷуд"ро
шунидайи?, касоне, ки онон низ фақат худро ацли тавцид
медонанд ва дигаронро чандгонапараст мехонанд! Ож
медонк, ки тавциди мавриди даъвои онон чист? Онон
муътақиданд, ки Худованди пок айни махлуқоти худ аст
ва ибаратаст аз вуҷуди цар мавҷуд ва цақиқат ва моцияти
мавҷудот цамон Худованд аст. Нишонаи цар чизе Худост
ва дар цар чизе далелест, ки нишон медицад, он чиз айни
зоти Худовандист.
Албатта
муцаққиқони
онон
ин
таъбирро
намеписанданд, балки мегуянд: "Худованд иборат аст аз
нишонацо, далоил ва мадлулот".
Онон қоил ба вуҷуди мавҷудоти мутаъаддид дар
цақиқат ва вуҷуд нестанд, балки ин таъаддудро вацм ва
гумон медонанд. Дар воқеъ Худованд назди онон цам
хостгорикунанда ва цам хостгоришаванда аст, цам забц
мекунад ва цам забц мешавад, цам мехурад ва цам хурда
мешавад.
Ин қазия назди онон цамон сиррест, ки калимоти
оцистаи қарнцои аввалияи Ислом бар он далолат карда ва
цидояти набавк дар садади бацраманд сохтани мардум аз
он буд ва ин бовар цамон аст, ки муцаққиқ ва орифи ин
тафаккур, Ибни Сабъийн ба он муътариф аст.
Аммо натиҷа ва мацсули чунин тавциде он аст, ки
Фиръавн ва Намруд ва амсоли он золимонро афроди
комилан мӯмин ва орифу Худошиноси цақиқк бидонем ва
бипазирем касоне, ки бутцоро мепарастанд дар воқеъ худ
Худовандро ибодат кардаанд ва роци дуруст ва сацецро
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интохоб кардаанд ва дигар набояд фарқе байни цурмати
модар ва хоцар ва як зани бегона ва байни об ва шароб ва
издивоҷ ва зино қоил шуд.
Чаро ки цама аз як сарчашма цастанд ва дар воқеъ
худ цамон сарчашма цастанд ва Пажмбарон роцро бар
мардум танг карда ва мақсадро аз онон дур карданд ва
цақиқат чизе аз он аст, ки бадон фаро хондаанд.
Аммо агар ин боварцоро фаромуш кунем,
наметаонем тавциди муътазила, ки худро ацли тавцид ва
адолат пиндошта ва онро аввалин асл аз усули панҷгонаи
худ қарор додаанд, нодида бигирем.
Цоло бингар, ки мафцуми тавциди онон чист?
Тавциди "муътазила" баробар аст бо инкори "қадари
Худованд" ва иродаи умумии ӯ дар мавриди коинот ва
тавоноии ӯ дар идораи он... пайравони ҷадиди ин фирқа,
тавциди "ҷуцайма"ро низ бо бовари тавциди худ изофа
карда ва дар натиҷа цақиқати тавциди онон иборат аст аз:
Инкори қадар ва инкори цақиқати номцои накуйи Худо ва
сифоти волойи ӯ.
Дар муқобили ин тавциди каҷ ва ланг, тавциди
"ҷабария" зоцир мешавад, ки мутобиқи он Худованд дар
хилқат ва афъол ягона аст ва бандагон дар анҷоми корцо
ба таври цақиқк асаргузор нестанд ва худашон аъмоли
худро анҷом надода ва бар он тавоно нестанд ва царакоти
ихтижрии онон фақат цамонанди такон хурдани шохацои
дарахтон ба цангоми вазиши цаво аст ва лозиим нест, ки
афъоли Худованд мутобиқи цикмат ва цадафе, ки
муқтазои он кор аст, бошад. Махлуқот низ дорои қудрат
ва хусусижни зотк ва ғороиз ва асбоб нестанд, балки цамаи
чиз тацти фармони як иродаи мацз аст, ки чизеро бар

16

حقيقت توحيد

Цақиқати Тавцид

чизи дигар тарҷец дода ва барои ин тарҷец далел ва
цикмат ва сабабе вуҷуд надорад1.
Аз тарифи дигар ож касе нисбат ба тавциди мардуми
аввом ва гумроц ва касоне, ки ба машоих машцуранд ва
худ омили гумроции мардум цастанд ва дар либоси дин ва
мардони солици Худо дар омадаанд, бехабар аст? Онон
касоне цастанд ба ғайр Худо умед доранд ва аз ғайри ӯ
метарсанд ва касоне мавриди рағбат ва тарси онон
цастанд, ки ба авлиж ва ақтоб ва восита ва абдол ва.. лақаб
гирифтанд.
Ин мардуми нодон дар атрофи марқади онон тавоф
карда ва ононро бештар аз Худованд ба фаржд мехонанд ва
аз онон бештар аз ӯ кумак мехоцанд ва ба цангоми
мушкилот ва сахтицо шитобон бо сӯйи онон рафта ва
рафъи мушкилот ва дафъи мусибатцоро аз онон
металабанд, зеро ононро воситае байни худ ва Худо
дониста ва муътақиданд, агар восита набошад, мақсуди
ноцасилон аст!
Албатта пеш аз цама ин ақоиди гумроц, ки ба
тавциди нисбат дода шудаанд, ақидаи масицижн низ дар
мавриди тавцид аз касе пинцон нест. Онон, ки
муътақиданд динашон як дин тавцидк аст ва аз доираи
тавцид хориҷ нагашта аст!
Мегуянд, ки Худованд саввумини сегонацост, яъне
падар, писар ва руцул-қудус, ки хонавода ж гуруци
муқаддас цастанд, худои падар, худои писар ва руцулқудус.
Цоло агар ба онон бигуйи, шумо чк гуна худро
муваццид медонед, дар цоле, ки муътақид ба се худо
цастед? Мегуянд: ин се худо, як худо ва як худо се худост!
: Ниго: Мадориҷи соликин, Ибни Қайим Ҷавзк, ҷ. 3, сафцаи 447-449,
чопи Муцаммадия
1
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Ва ақл ва мантиқ дар ин масъала марбут ба ақида
наметавонад дахолат кунад. Дар воқеъ шиъори онон ин
аст, ки куркурона ба ин қазия муътақид бош!!
Бо таваҷҷуц ба цамаи матолиб гузашта, равшан аст,
ки бажни цақиқати тавциде, ки Ислом ба он фарохондааст
ва таъолими худро бар он устувор ницода ҷузъи
муцимтарин воҷибот аст ва ҷицати ҷудоии цақ аз ботил
бисжр асоск аст.

Тавциде, ки ба он амр шудааст
Тавциде, ки ба он амр шудааст, дорои ду бахш аст:
1.
Эътиқодк 2. Амалк ва рафторк.
Ба иборати дигар: тавциди комил дорои ду бахши
ҷудоинопазир аст. Бахше аз он марбут ба шинохти
Худо, исботи вуҷуди ӯ ва эътиқод ба он аст ва бахши
дигар марбут ба талаби Худо, қасд ба ӯ, расидан ва
иродаи ӯро кардан аст.
Дар воқеъ имони цеҷ шахсе назди Худованд
мақбул нест, магар ин, ки цам дар илм ва эътиқод,
Худоро танцо бидонад ва имон дошта бошад, ки
Худованд дар зот ва сифот ва афъол ягона аст ва шарику
мушобиц ва фарзанд надорад ва фарзанди касе цам
нест.
Ва цам дар қасд ва ақду амал низ Худоро танцо
бидонад, яъне танцо ӯро шоистаи ибодати комил ва
итоъати бечуну чаро дониста ва фақат дар баробари ӯ
изцори зиллат карда ва тавбаву надомат, таваккал ва
тарсу умедро фақат барои Худо анҷом дицад.
Бахши аввали тавцид, цамон аст, ки ба равшинк ва
вузуц дар сураи "Ихлос", ибтидои сураи "Оли Имрон",
аввали сураи "Тоцо", аввали сураи "Саҷда", аввали сураи
"Цадид", ва пожни сураи "Цашр" ва ғайра бажн шуда аст.
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Ба бахши дуввуми тавцид низ цамон аст, ки дар
сурацои зер бажн шуда ва комилан мавриди таъкид
қарор гирифта аст:
Сураи "Кофирун", тамоми сураи "Анъом",
ибтидои сураи "Аъроф", ва интицои сураи цамин сура,
ибтидои сураи "Юнус" ва байнцо ва охирцои цамин сура
ва ибтидо ва интицои сураи "Зумар".
Албатта дар ағлаби сурацои Қуръон ба он ишора
шудааст ва имом Ибни Қайим мефармояд, ки тамоми
сурацои Қуръон дарбаргирандаи ин ду навъ тавцид
цастанд.
Бисжре аз нависандагони ҷадид ва қадим навъи
аввали тавцидро "тавциди рубубият" ва навъи дувум
онро "тавциди илоцижт", ж "тавциди улуцият"
номидаанд.
Эй хонандаи гиромк! Ман (муаллиф) туро
нижзманд ин медонам, ки маънои ин ду истилоц дар
партави нури бештаре аз илм ва дониш қарор гирад ва
ту далели равшан аз Парвардигори худ дошта ва дар
дини худ дорои биниш бошк, то онон, ки гумроц
мешаванд, бо огоцк ва цуҷҷат буда ва онон, ки роци
цақро мепазиранд, бо огоцк ва далели ошкор бошад.
Акнун бо тафсили бештар бидонем, ки маънои
"тавциди рубубият" ва "тавциди улуцият" чист?

Аввал: Тавциди Рубубият
Маънои он инаст, ки имон дошта бошем,
Худованд, парвардигори осмонцо ва замин аст ва цар чк
дар онцост, тавассути ӯ офарида шуда ва амр ва
фармон дар саросари ин ҷацон махсуси ӯст ва дар
идораи умури ин цастк шарик ва жваре надорад ва касе
нест, ки вайро барои корцое, ки мекунад бозхост кунад.
Пас ӯ ба танцойи парваришдицандаи цамаи чиз,
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рӯзирасони цар мавҷуди зинда ва тавбиркунандаи цар
амр аст. Танцо ӯст, ки метавонад ба пастк кашонад ва ж
ба бузургк ва мақом бибахшояд ва ж манъ кунад, зарар
расонад ва ж бацра дицад, азиз кунад ва ж ба зиллат ва
хорк расонад. Ғайр аз Худо цар кас ва цар чк ки цаст, на
ихтижри нафъ ва зарари худро ба уцда дорад ва на
дигареро, магар ба изн ва иҷозаву хости ӯ.
Бояд донист, ки ин бахш аз тавцидро цама қабул
доранд, магар моддапарастони мулцид, ки вуҷуди
Худоро инкор мекунанд ва дар гузашта ба "Дацрицо" ва
имрӯзцо ба "Комунистон" машцуранд.
Иддаи
дигар
аз
ин
моддапарастон
ба
"дугонапарастон" машцуранд, ки муътақид ба вуҷуди ду
Худо барои ҷацон цастанд, Худои нӯр ва Худои
торикицо. Ва ғайр аз ин ду гуруц, аксари мушрикини
ҷацон монанди мушрикини замони ҷоцилияти Араб,
ин бахши тавцидро қабул дошта ва онро инкор
мекарданд. Қуръон аз онон ин гуна нақл мекунад:
. ﴾ٌٍَُّٗاٌشِّظَ وَاٌْ َم َّشَ ٌََُمُىٌَُّٓ ا
َّ ََخش
َّ اٌغَّىَادِ وَاٌْإَسِضَ وَع
َّ َ﴿وٌََِئِٓ َعإٌَْزَ ُهُِ َِِٓ َخٍَك
"Цар гоц аз онон (ки касоне ж бутцоро шарики Худо
медонанд) бипурск, чк касе осмонцо ва заминро
офаридааст ва хуршед ва моцро (барои шумо) мусаххар
кардааст? Қатъан хоцанд гуфт: Худо!" (зеро медонанд,
ки маъбудони дуруғин махлуқанд ва аз ин кор нотавон).
. ﴾ٌٍََُّٗضيَ ِِٓ اٌغََّّبءِ َِبءً َفَإ ِحَُب ثِِٗ اٌْإَسِضَ ِِٓ ثَ ِعذِ َِ ِىرِهَب ٌََُمُىٌَُّٓ ا
َّ ٔ َِِٓ ُِ﴿وٌََِئِٓ َعإٌَْزَ ُه
"Агар аз онон (ки машкуканд) бипурск чк касе аз
осмон об боронидааст ва заминро ба василаи он пас аз
маргаш зинда гардонидааст? Қатъан хоцанд гуфт: Худо!"
َُّوشُوَْ لُاًْ َِآِ سَة
َّ ﴿ُلًْ ٌِ َِّٓ اٌْإَسِضُ وَ َِِٓ فُِهَب ِبْْ وُُٕزُِ رَ ِعٍَُّىَْ َعَُمُىٌُىَْ ٌٍَِِّٗ ُلًْ ؤََفٍَب َرز
َاٌغِجعِ وَسَةُّ اٌْ َعشِػِ اٌْ َعظُُِِ َعَُمُىٌُىَْ ٌٍَِِّٗ ُلًْ ؤََفٍَب رَزَّمُى َْ ُلًْ َِِٓ ِثَُ ِذِٖ ٍََِىُىدُ وًُِّ شٍَِءٍ َوُ٘ى
َّ ِاٌغَّىَاد
َّ
. ﴾َْحشُو
َ َُِجِريُ وٌََب َُجَبسُ َعٍَُِِٗ ِبْْ وُُٕزُِ رَ ِعٍَُّىَْ َعَُمُىٌُىَْ ٌٍَِِّٗ ُلًْ َفإََّٔب رُغ
1
2

: Сураи Анкабут 61
: Сураи Анкабут 63
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Бигу замин ва касоне, ки дар замин цастанд аз он
кистанд, агар доно ва фарзонаед?! Хоцанд гуфт? Аз они
Худоянд! Бигӯ: пас чаро намеандешед ва ждовар
намегардед, бигу: чк касе социби осмонцои цафтгона ва
социби арши бузург аст? Хоцанд гуфт: аз они Худост!.
Бигӯ: пас чаро парцизгорк пеша намегиред (ва худро аз
фарҷоми ширк ва куфр ва нофармонк нисбат ба Худо
ба дур намедоред) бигӯ: ож чк касе фармондеци бузурги
цамаи чизцоро дар даст дорад? Ва паноц медицад (цар
касро, ки бихоцад) ва касеро (наметавон) аз (азоби) ӯ
паноц дод. Агар фацмида ва огоцед?! Хоцанд гуфт: аз
они Худост! бигӯ: пас чк гуна гули (цаво ва цавасу
васвасацои шайтонро) мехуред ва ингор ҷодӯ мешавед".
Чунин посухцое аз тарафи мушрикин нишон
медицад, ки онон рубубияти Худованд мутаъолро дар
цастк ва тадбири умур мепазируфтанд ва ба он имон
доштанд ва лозимаи ин имон ин буд, ки фақат Худоро
ибодат карда ва дар ибодати худо касеро шарики ӯ
накунанд, аммо онон мункири бахши дигари тавцид,
яъне "тавциди улуцият" буданд ва ба цамин хотир
Қуръон ононро мушрик медонад.

Дуввум: Тавциди Улуцият
Маънои "тавциди улуцият" инаст, ки бандагк ва
хузуъу итоъати комил ва бе чуну чаро фақат барои
Худованди мутаъол бошад ва фарди муътиқид ба ин
тавцид бо ҷуз Худованд цеҷ шахси дигареро ибодат
накарда ва дар замин ва осмон шарике барои вай
нагирад. Тавциди комил замоне ба анҷом мерасад, ки
тавциди улуцият цамроци тавциди рубубият пазируфта
шавад, зеро тавциди рубубият ба танцойи барои наҷот
1

: Сураи Муминун 88-89
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кофк нест ва Арабцои мушрик бо вуҷуде, ки онро
пазируфта буданд, аммо ба доираи Ислом ворид
нашудаан ва бар куфри худ боқк монданд, зеро бидуни
далели сацец барои Худо шарик қоил буда ва художни
дигареро ба цамроци Худои цақиқк мепарастиданд, ба
ин гумон, ки ин художн онцоро ба Худои цақиқк наздик
карда ва ж назди ӯ барояшон шафоъат кунанд.
Масецижн низ мункири ин набуданд, ки
Парвардигори осмонцо ва замин Аллоц аст, аммо Исои
Масецр (а)ро шарики вай дониста ва ғайр аз Худо ӯро
низ Худо медонистанд. Ба цамин далел дар меъжри
Қуръон ин Масецижн цамононди соири куффор дар
ҷацаннам ҷовидона шуда ва бицишт бар онон царом
шудааст.
Бо гузашти замон мардум аз тавциди Улуцият
фосила гирифта ва художни мухталиферо ба ғайр аз
Худои воқеъи ибодат карданд. Қавми Нуц (а) "Вуд" ва
"Сувоъ" ва "Яғус" ва "Яъуқ" ва "Наср" ва қавси Иброцим
(а) бутцои чӯбк ва сангк ва Мисрижни қадим гӯсоларо,
Хиндуцо гов ва ацолии сарзамини Сабо хуршед,
ситорапарастон ситорацо, оташпарастон оташ, Арабцо
сангеро ва Масецижн Исо ва модари Исо ва
донишмандон ва роцибони худро ибодат карданд. Ин
цама мушриканд, зеро ибодатро, ки фақат шоистаи
Худост барои дигарон анҷом доданд.
Акнун бидонем "ибодат", ки фақат махсуси
Худост, ба чк маъност?

Маънои ибодат
Ибодат дорои ду меънои комилан вобаста ба цам
аст. Ба цамин далел дар як калима ҷамъ шудаанд ва ин
ду маъно иборатанд аз ницояти таслим ва ницояти
муцаббат. Пас хузуъ ва таслими комил ба цамроци
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муцаббати комил ба маънои ибодат аст ва муцаббат
бидуни таслим ж таслим бидуни муцаббат ибодат ба
цисоб намеояд, цатто агар таслим ва муцаббат бо цам
ҷамъ гарданд, аммо ба камол нарасанд боз цам ибодат
нест ва барои маънои маънои ибодати комил таслим ва
муцаббат лозим аст.

Шевацои мухталифи ибодат ва анвоъи он
Ибодат он гуна, ки бисжре аз мардум
мепиндоранд, дорои як шева нест, балки анвоъ ва
шевацои мухталифе дорад, аз ҷумла:
1. Дуъо кардан: яъне расидан ба як нафъ, дур
кардани зарар ва бало, пирӯзк бар душман ва ж чизи
дигарро аз Худаванд хостан. Пас агар чунин дархосте аз
таци дил аз Худованд хоста шавад, мағзи ибодат ва руци
он анҷом шудааст ва дар цадис омадааст, ки "дуъо айни
ибодат аст" ба ривояти Тирмизк.
2. Анҷоми маросими динк: манонди намоз, рӯза,
садақа, цаҷ, назр, қурбонк ва корцое монанди он, ки
сацец нест чунин аъмоле барои ғайри Худо анҷом
шавад.
3. Итоъати дини комил дар баробари ацкоме, ки
Худованд бажн намуда ва эътироф ба цаққоният
шариъати ӯ, ки дар он умуреро цалол ва умуреро царом
карда ва барои бархе корцо цудуде қарор дода ва барои
асоси он низоми зиндагиро сомон бахшидааст, пас
барои касе, ки Худоро Парвардигори худ медонад, ҷоиз
нест низоми зиндагк, ацком, арзишцо ва қавонини онро
аз башар бигирад ва дар баробари он таслим шавад ва
дар зиндагии худ мутобиқи онцо цукм кунад, магар ин
ки далеле аз ҷониби Худованд барои он мавҷуд бошад,
пас ин масъала цам навъи ибодат аст.
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Ацамияти "Тавциди Улуцият"

Муцимтарин ва асоситарин бахши тавцид, тавциди
улуцият аст ва чунон, ки хоцад омад Пажмбарони
гиромк бештарин таваҷҷуци худро сарфи бажни он
намудаанд. Тавциди улуцият ба қадре асоск аст, ки ба
цангоми бажни лафзи тавцид фақат ин бахш аз он ба
зецн мерасад.
Цамин бахши тавцид аст, ки Худованд Пажмбарон
ва китобцои осмониро барои бажни он ирсол дошта ва
нишонацои худро дар офоқ ва нафсцо барои тацқиқи он
густаронидааст. Ба хотири онаст, ки азоби "цоққа" ба
цақиқат ва азоби "воқъеа" ба вуқуъ пайваст, дафотири
цисоб ва китоб барои он мунташир ва тарозуи аъмол
барои он мустақар гашт ва бозори бицишт ва ҷацаннам
барои он барпо шуд.
Ба далели цамин бахши тавцид аст, ки мардум ба
шақоватманд ва саъодатманд тақсим гашта, бархе
мецмони боғи бицишт ва гуруце равонаи оташи
дардноки ҷацаннам гардиданд.

" "ال إله إال اهللунвони тавцид
Тавциде, ки Пажмбарон овардаанд, дорои унвоне
аст, ки дар як калимаи мухтасар цақиқатро таъбир
мекунад ва он унвон ҷумлаи " "ال بٌااٗ بال اهаст, ки ба
калимаи "тавцид" ж калимаи "ихлос" ва ж калимаи
"тақво" номида шудааст.
Ин калимаи боъазамат, сифати Худовандиро аз
тамоми цалоиқ нафъ мекунад ва онро фақат барои
Парвардигори якто исбот мекунад ва мутобиқи он
фақат Аллоц Худои цақиқк аст ва ба ҷуз ӯ цар чиро, ки
мардум дар замонцои мухталиф ибодат кардаанд,
художни беарзиш ва ботил ба цисоб меояд, ки сохтаи
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дасти ҷацолат ва хурофот аст, Худован дар ин бора
мефармояд:
. ﴾ُ﴿رٌَِهَ ِثإََّْ اٌٍََّٗ ُ٘ىَ اٌْحَكُّ وَؤََّْ َِب َ ِذعُىَْ ِِٓ دُؤِِٗ ُ٘ىَ اٌْجَب ِؼًُ وَؤََّْ اٌٍََّٗ ُ٘ىَ اٌْ َعٍٍُِّ اٌْ َىجِري
"(Масъала) ба цамин минвол аст ва Худованд цақ
аст ва он чиро, ки ба ҷуз ӯ ба фаржд мехонанд ва
парастиш менамоянд, ботил аст ва Худованди
воломақом ва бузургвораст".
Илоц, яъне маъбуди цақиқк ва мацбуби мавриди
итоъат ва касе, ки шоистааст ибодат шавад, чун дорои
сифоти камол аст ва ба хотири доро будани ин сифот
лозим аст ницояти муцаббат ва ницояти таслим ба ӯ
ихтисос дода шавад ва вуҷуджи ин ду цолат ба маънои
ибодат аст. Тибқи бажни шайхул-ислом Ибни Таймия
"ٌٗ "بиборат аст аз касе, ки дилцо асири муцаббати ӯ буда
ва дар баробари ӯ таслим шуда ва хору залил
гардидаанд, аз ӯ тарсида ва ба ӯ умед доранд, дар
сахтицо ба ӯ руҷуъ карда ва дар умури муцим ба
фарждаш хонанад ва дар корцои наку бар ӯ таваккал
кунанд, ба ӯ паноц бурда ва бо жди ӯ ба итминон ва бо
муцаббати ӯ ба оромиш расанд..."
Бисжр равшан аст, ки чунин касе бо чунин сифоте
фақат Худованд мебошад ба ин хотир аст, ки ""ال بٌاٗ بال اه
содиқтарин ва бартартарин гуфтор аст. Асоси цар амр
ва волотарин некицост. Дар цадисе аз Пажмбар (с)
ривоят шуда, ки фармуд: "бартарин каломе, ки ман ва
Пажмбарони қабл аз ман гуфтаанд, " "ال بٌٗ بال اهаст".

Тавцид аввалин вазифаи Пажмбарон
Ба далели ацамияти тавцид ва ҷойгоци асосии он
дар цамаи аджни осмонк аввалин унсури даъвати цамаи

1

: Сураи Цаҷ 22
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Пажмбарон аз Нуц (а) то Муцаммад (с) цамон тавцид
будааст.
Аввалин вазифаи Пажмбарон, ки Худованд ононро
барои цидояти бандагони худ баргузида буд, дар ду
амри асоск намудор мешавад, ки ин ду амр
пурракунандаи якдигаранд:
1.
Даъват ба ибодати Парвардигори якто.
2.
Даъват ба дӯрк аз тоғут.
Қуръони Карим дар ин бора мефармояд:
.1﴾ َ﴿وٌََ َمذِ ثَ َعْثَٕب فٍِ وًُِّ ؤَُِّخٍ سَعُىًٌب َؤْْ ُا ِعُجذُوا اٌٍََّٗ وَا ِجَزِٕجُىا اٌؽَّبغُىد
"Мо дар мижни цар миллате Пажмбаре
фиристодем (ки ба мардум эълон кунанд) ки Худоро
бипарастед ва аз тоғут (шайтон, бутцо ва ситамгарон)
дӯрк кунед".
Худованд дар ояти дигаре хитоб ба Пажмбарон
мефармояд:
. ﴾ ٍِٔ﴿وََِب ؤَسِ َع ٍَْٕب ِِٓ َلِجٍِهَ ِِٓ سَعُىيٍ بٌَِّب ُٔىحٍِ بٌَُِِِٗ ؤََُّٔٗ ٌَب بٌََِٗ بٌَِّب َؤَٔب فَب ِعُجذُو
"Мо пеш аз ту цеҷ Пажмбареро нафиристодем
магар ин, ки ба ӯ вацй кардаем, ки маъбуде ҷуз ман
нест, пас фақат маро парастиш кунед".
Ба цамин далел аст, ки мебинем аввалин сухани
цар Пажмбаре бо қавмаш ин буд, ки "эй қавми ман!
танцо Худовандро бипарастед, зеро ҷуз ӯ Худои дигаре
надоред".
Қуръони Карим аз забони Нӯц ва Цӯд ва Солец ва
Шуъайб (а) ва ғайра цамин каломро нақл кардааст. Нӯц
(а), ки аввалин Пажмбарони фиристодашуда ба сӯйи
мушрикин аст, ба қавми худ мегӯяд:
.َ ﴾ٌٍَّٗ﴿بٍِِّٔ ٌَ ُىُِ َٔزَِشْ ُِِجنيْ َؤْْ ٌَب رَ ِعُجذُوا بٌَِّب ا

: Сураи Нацл 36
: Сураи Анбиж 25
3 : Сураи Цуд 25-26
1
2
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"(Нӯц ба қавми худ гуфт) ман бимдицандаи (шумо
аз азоби Худо ва) бажнгари (роци наҷот ) барои шумо
мебошам, (пас) ҷуз Аллоц кас ва чизи дигареро
напарастед".
Исои Масец писари Марям, ки қавмаш пас аз ӯ
вайро худое гирифтанд ва ибодаташ карданд мегуфт:
ُٖششِنِ ثِبٌٍَِّٗ فَ َمذِ حَشَّ َ اٌٍَُّٗ َعٍَُِِٗ اٌْجََّٕخَ وََِاإْوَا
ِ َُ َِِٓ َُِّٗٔ﴿ََبَثٍِٕ بِ ِعشَائًَُِ ا ِعُجذُوا اٌٍََّٗ سَثٍِّ وَسَثَّ ُىُِ ب
. ﴾ ٍإٌَّبسُ وََِب ٌٍِظَّبٌِ ِّنيَ ِِٓ ؤَٔصَبس
"Исо гуфтаст: эй Бани Исроил! Худои ягонаеро
бипарастед, ки Парвардигори ман ва Парвардигори
шумост, бегумон цар кас шарике барои Худо қарор
дицад, Худо бициштро бар ӯ царом кардааст ва ҷойгоци
ӯ оташ аст ва ситамгорон жру жваре надоранд".
Аммо даъвати хотами Пажмбарон, Муцаммад (с)
ба сӯйи тавцид ва иҷтиноб аз тоғут бисжр ошкор,
қавитар ва амиқтар ва ҷовидонатар буда ва ин масъала
дар Қуръон ва Суннат ба вузуц ба чашм мехурад ва дар
манцаҷ ва ацкому одоб ва ахлоқи Исломк таҷаллк
жфтааст.

Тавцид шиъори Ислом
Аз ҷумлаи нишонацои таваҷҷуци бисжр зижди
Ислом ба тавцид инаст, ки онро бо унвони шиъори худ
баргузида ва ба он васила аз цама аджни дигар аз ҷумла
"бутпарастк" ва аджни мунцарифи ацли китоб ҷудо
шудааст, ба сурате, ки иборати "дини тавцид" ба
машцуртарин сифати Ислом табдил гаштааст ва
унвони Ислом низ дар ду калима ж ду ҷумла таҷассум
жфта ва цар кас, ки он дуро ба забон ҷорк созад, ба дини
Ислом ворид мешавад, он ду калима иборатанд аз: " ؤشهذ
 "ؤْ ال بٌٗ بٌٗ اهва ""ؤشهذ ؤْ حمّذا سعىي اه.
1

: Сураи Моида 72
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Бажни тавцид дар Ислом чунон муцим аст, ки ба
шиъри рӯзона табдил шуда ва цатто цар фарди
мусалмон бояд дар намохцои фарзи худ нуц бор дар
ташаццуд ва панҷ бор дар иқомати онро такрор кунад.
Ислом ба ин цам иктифо накарда ва ин шиъори
тавцидиро дар азони низ қарор дода то цар рӯз панҷ
бор аз болои минбарцои масоҷид нидои ""ؤشهذ ؤْ ال بٌٗ بٌاٗ اه
барои цамаи ҷацонижн эълом шавад.
Аз ҷумлаи барномацои зарифи Ислом инаст, ки
барои падарк, ки социби фарзанд мешавад, суннат
қарор дода то бо бонги азо дар гӯши рости фарзанд ва
бо бонги иқомат дар гӯши чапи ӯ ба истиқболи милоди
ӯ равад, то нидои тавцид аввалин садое бошад, ки ба
гӯши навзод мерасад.
Ва низ баъд аз он, ки ба миқдори муқаддар
зиндагиро гузаронд ва мавъиди марг ӯро фаро расид,
бар дӯстон ва наздикони ӯ лозим аст, ки калимаи
тавцид ""ال بٌٗ بال اهро бар ӯ талқин кунанд.
Бар ин асос "калимаи тавцид" аввалин чизест, ки
ба василаи он фарди мусалмон нӯри зиндагиро даржфт
медорад ва охирин чизест, ки бадон васила зиндагиро
ба пожн мебарад ва равшан аст, ки дар фосилаи мижни
гацвораи туфулият ва бистари марг низ вазифае ҷуз
барпои тавцид ва даъват ба сӯйи он барои фарди
мусалмон вуҷуд надорад.

Тавцид цаққи Худо бар бандагон
Аз мавориде, ки ацамияти тавцидро таъкид
мекунад инаст, ки Пажмбар (с) фармуданд, ки тавцид
цаққи Худо бар бандагон аст ва набояд онро нодида
гирифт ж аз он ғафлат шавад.
Имом Бухорк ва Муслим аз Муъоз бин Ҷабал (р)
ривоят кардаанд, ки мегӯяд: "Ба цамроци Пажмбар (с)
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савор бар дарозгӯше будам, ки фармуд: "Эй Муъоз! Ож
медонк цаққи Худо бар бандагон ва цаққи бандагон бар
Худо чист?" гуфтам: Худо ва Расулаш донотаранд!
Фармуд: "Цаққи Худо бар бандагон инаст, ки ӯро ибодат
карда ва чизеро шарики вай нагардонанд ва цаққи
бандагон бар Худованд инаст, ки агар касе барои вай
шарик қарор надицад, ӯро азоб надицад". Гуфтам: эй
Расули Худо! Ож мардумро ба ин муждаи башорат
дицам? Фармуд: "На, зеро дар ин сурат дар аъмол
кутоцк мекунанд".
Далел ин, ки Худованд бар мардум чунин цаққе
дорад, инаст, ки Худованди мутаъол инсонро аз адам
цалқ карда ва бо наъматцои бешумори вайро жрк
намуда, хуршеду моц ва шабу рӯзро барои хидмати вай
мусаххар карда ва ба вай ақл ва қудрати бажн арзонк
дошта аст.
Пас аз ҷумлаи цуқуқи Худо, ки холиқу рӯзиросон
ва бахшандаву рацнамо ва рацмону рацим аст, инаст ки
шукргузорк шуда ва мавриди носипоск қарор нагирад,
ба жд оварда шавад ва фаромӯш нашавад ва итоъат
гардад ва нофармонк нашавад.
Ба цамин хотир бажни цақиқат ва таъкиди он
аввалин супоришест, ки дар васиятцои дацгонаи
Қуръон бажн шудааст. Ин васиятцо, ки ба "цуқуқи
дацгона" номида шуда ва чунин оғоз мешавад:
.1﴾ششِوُىا ثِِٗ َشُِئًب َوثِبٌْىَاٌِ َذَِِٓ ِبحِغَبّٔب
ِ ُ﴿وَا ِعُجذُوا اٌٍََّٗ وٌََب ر
"Танцо Худоро ибодат кунед ва (бас ва цеҷ кас ва) цеҷ
чизеро шарики ӯ макунед ва бо падару модар некуйи
кунед".

1

: Сураи Нисо 36
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Ояти дигар низ, ки ҷузъи ожти муцками1 Қуръон аст
ва муштамили бар цамон васиятцои дацгона низ цаст дар
сураи Анъом чунин омадааст:
.2﴾ششِوُىا ثِِٗ َشُِئًب َوثِبٌْىَاٌِ َذَِِٓ ِبحِغَبّٔب
ِ ُ﴿ ُلًْ رَعَبٌَىِا َؤِرًُ َِب حَشَّ َ سَثُّ ُىُِ َعٍَُِ ُىُِ ؤٌََّب ر
"Бигӯ: бижед чизцоеро бароятон бажн кунам, ки
Парвардигоратон бар шумо царом намудааст, ин ки цеҷ
чизеро шарики Худо накунед ва ба падару модар некк
кунед".
Ба цамон сурат чунин супорише дар сураи Исро
зимни ожте, ки мавриди цикматро бажн мефармояд, омада
ва чунин оғоз мешавад:
َِِٓخزُوًٌب وَلَعًَ سَثُّهَ ؤٌََّب رَ ِعُجذُوا بٌَِّب بََِّابُٖ وَثِبٌْىَاٌِا َذ
ِ َِ ﴿ٌَب رَجِ َعًْ َِعَ اٌٍَِّٗ بٌَِهّب آ َخشَ َفزَمْ ُعذَ َِزُِْىِّب
.3ِبحِغَبّٔب
"(Эй инсон!) бо Худои ягона, Худои дигар қарор
мадец (ва маъбуди худро мадон ва ба фаржр махон), ки
накуцида ва забун шавк. (эй инсон!) Парвардигорат амр
кардааст, ки ҷуз ӯро напарастед ва ба падару модар некк
кунед".

Тавцид барнома ва цадафи фарди мусалмон
дар зиндагк
Рафшан аст, ки агар оғози зиндагии фарди мусалмон
бо тавцид ва пожни он цам бо тавцид аст, пас вазифаи ӯ дар
фосилаи мижни мацди вилодат ва бистари марг низ цамон
иқомаи тавцид ва фарохонк ба он аст.
Худованди мутаъол дар бажни вазифае, ки ду гуруци
мукаллафи Инс ва Ҷинро барои он халқ кардааст,
мефармояд:
: Ожти муцкам дар муқобили ожти муташобец аст ва ба ожте гуфта
мешавад, ки қобили таъвил набуда ва фақат як маъноро дар бар дорад.
(мутарҷим)
2 : Сураи Анъом 151
3 : Сураи Исро 22-23
1
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. ﴾ٍِٔ﴿وََِب َخٍَمْذُ اٌْجَِّٓ وَاٌْةِٔظَ بٌَِّب ٌَُِ ِعُجذُؤٍِ َِب ؤُسَِذُ ِِٕ ُهُِ ِِٓ سِصِقٍ وََِب ؤُسَِذُ َؤْْ َُؽْ ِعُّى
"Ман парк ва инсонро ҷур барои парастиши худ
нажфаридам, ман аз онон на дархости цеҷ гуна ризқу рӯзк
мекунам ва на мехоцам, ки маро хурок дицанд".
Ин ояти карима бажн медорад, ки Худованди субцон
инсонцоро ва ҷинницоро фақат ба ин хотир халқ карда, ки
танцо ӯро парастида ва барояш шарик нагиранд ва дар
асл цадаф ва цикмати халқи онцо цамин аст. Худованд
ононро халқ накарда, ки цамонанди чацорпожн бидуни
шинохти Парвардигор ва бидуни қадрдонк аз ӯ бихуранд
ва бацра бибаранд ва цеҷ ибодате барои ӯ анҷом надицанд
ва дар муқобилаш хушуъ ва зорк надошта бошанд.
Пас агар касе зиндагии худро ба сар барад ва цадафи
хилқт ва вазифаи зиндагии худро, ки цамон ибодати
Парвардигори яктост, анҷом надицад, ба таври қатък
мақоми инсонцои оқил ва мукаллафро аз даст дода ва
монанди чацорпожн ва балки гумроцтар аз онон хоцад
шуд.

Иблоғи тавцид вазифаи уммати Ислом
Цамон гуна, ки тавцид рисолати инсони мусалмон
дар зиндагист, рисолати уммати Исломк низ цаст, ки
онро ба цамаи ҷацон ва ҷацонижн иблоғ кунад. Ба цамин
далел аст, ки Пажмбари гиромк пажми худро, ки барои
подшоцони Кисрову Қайсар ва Рум ва соири подшоцон ва
амирони замин фиристод, бо ин ҷумлаи Қуръонк ба пожн
мерасонд:
َخز
ِ َّششِنَ ثِِٗ َشُِئًب وٌََب ََز
ِ ُٔ ﴿ ُلًْ ََبَؤ ًَِ٘ اٌْ ِىزَبةِ رَعَبٌَىِا بًٌَِ َوٍَِّخٍ عَىَاءٍ َثََُِٕٕب َوَثَُِٕ ُىُِ ؤٌََّب َٔ ِعُجذَ بٌَِّب اٌٍََّٗ وٌََب
. ﴾َْغٍُِّى
ِ ُِ عَٕب ثَعِعّب ؤَ ِسثَبثّب ِِٓ دُوِْ اٌٍَِّٗ فَِةْْ رَىٌََّىِا فَمُىٌُىا اشِ َهذُوا ِثَإَّٔب
ُ ِثَع

1
2

: Сураи Зорижт 56-57
: Сураи Оли Имрон 64
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"Бигӯ: эй ацли китоб! Бижед ба сӯйи сухани
додгаронае, ки мижни мо ва шумо муштарак аст (ва цама
онро бар забон меронем), ки ҷуз Худованди ягонаро
напарастем ва чизеро шарик ӯ накунем ва бархе аз мо
бархи дигареро ба ҷойи Худованди ягона ба Худойи
напазирем, пас царгоц (аз ин даъват) сар бартобанд,
бигӯед: гувоц бошед, ки мо таслими (авомир ва навоции
Худо) цастем".
Асцоби Пажмбар (с), ки ризвони Худо насиби онон
бод ва пайравони некравиши онон низ ин рисолати
муцим ва вазифаи худро дар баробари он ба хубк
медонистанд, аз ин рӯ цангоме, ки Рустум, фармондеци
сипоци Иронк аз Рибък бин Омир, намояндаи лашкари
Ислом дар ҷанги "Қодсия" пурсид, ки шумо чк касоне
цастед ва хостаи шумо чист? Дар посӯх гуфт: "Мо қавме
цастем, ки Худованд баргузида то мардумро аз бандагии
бандагон ба сӯйи бандагии Парвардигори якто цидоят
карда ва аз тангнои дунж ба васеъгии он ва аз ҷаври аджн
ба тарафи адли Ислом рацнамуд созем".

Тавцид чк гуна тацаккуқ межбад?
Тавциде, ки Пажмбарон аз ҷониби Худо овардаанд ва
Ислом ба исбот ва таъкид ва цимояти он таваҷҷуц
намудааст, тацаққуқ пайдо нахоцад кард ва решацои он
устувор нахоцад гашт ва шохацои он рушд нахоцад кард,
магар ин ки унсурцои зер барои он фароцам шавад.
Унсури аввал: Холис гардонидани ибодат барои
Худованди якто.
Унсури дуввум: Кофир донистани цамаи тоғутцо ва
изцори безорк за цамаи касоне, ки ононро ибодат карда ва
ж ба сарпарастк гирифтаанд.
Унсури саввум: Парцез аз тамоми ашкол ва рангцои
ширк ва бастани роццои нуфузи он.
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Цоло ба тавзеци ин се унсур мепардозем.

Аввал: Ибодат холис барои Худо
Ба ин маъно, ки тамоми цуқуқи Худовандк ба таври
комил ба ӯ дода шавад монанди: таъзим, муцаббат ва
таслими мутлақ. Ва ин ибодати холис ба василаи се амри
зер собит мегарданд:
1: Инсоне, ки муддаъии яктопарастист, набояд цеҷ
шахсеро цамонанди Худованд таъзим намояд. Худованд
фармудааст:
. ﴾ٍ﴿ ُلًْ َؤ َغُِشَ اٌٍَِّٗ َؤثِغٍِ َسثِّب َوُ٘ىَ سَةُّ وًُِّ شٍَِء
"Бигӯ: Ож (сазовор аст, ки) Парвардигоре ҷуз Худоро
талаб кунем ва цоло он, ки ӯ Парвардигори цар чиз аст".
Пас тибқи ин оят тамоми арбобони ғайри Худое, ки
мардум ибодат мекунанд ва ж онцоро таъзим мекунанд,
бояд нобуд шаванд, чк аз ҷинси санг цастанд ж ҷинси
башар. Ба цамин сабаб даъвати Пажмбар (с) барои
подшоцон ва амирон ин буд, ки:
. ﴾ٌٍَِّٗعَٕب ثَعِعّب ؤَ ِسثَبثّب ِِٓ دُوِْ ا
ُ ِخزَ ثَع
ِ َّششِنَ ثِِٗ َشُِئًب وٌََب ََز
ِ ُٔ ﴿ؤٌََّب َٔ ِعُجذَ بٌَِّب اٌٍََّٗ وٌََب
"Ки ҷуз Худои ягонаро напарастем ва чизеро шарики
ӯ накунем ва бархе аз мо бархи дигарро ба ҷойи
Худованди ягона ба Худойи напазирем".
2. Инсоне, ки муддаъии яктопарастк аст, набояд ғайр
аз Худованд сарпарасте дошта бошад, ки ӯро ба андозаи
Худо дӯст бидорад.
. ﴾ِاٌغَّىَادِ وَاٌْإَسِض
َّ ِخزُ وٌَُِِّب فَب ِؼش
ِ َّ﴿ُلًْ َؤ َغُِشَ اٌٍَِّٗ ؤَر
"Бигӯ: Ож ғайри Худоро маъбуд ва жвари худ
бигирем? Дар цоле, ки ӯ офаринандаи осмонцо ва замин
аст". Ва низ фармудааст:
. ﴾ٌٍَِّٗخزُ ِِٓ دُوِْ اٌٍَِّٗ ؤَٔذَادّا َُحِجُّىَٔ ُهُِ وَحُتِّ ا
ِ َّ﴿وَِِٓ إٌَّبطِ َِِٓ ََز
: Сураи Анъом 164
: Сураи Оли Имрон 164
3 : Сураи Анъом 14
1
2
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"Бархе аз мардум цастанд, ки ғайр аз Худо,
худогунацои бармегузинанд ва ононро цамчун Худо дӯст
медоранд ва касоне, ки имон овардаанд, Худоро сахт дӯст
медоранд (ва болотар аз цар чиз ба ӯ ишқ меварзанд".
Ва дар дунболаи цамин оят фармудааст:
. ﴾ِغشَادٍ َعٍَُِ ِهُِ وََِب ُُِ٘ ثِخَب ِس ِجنيَ ِِٓ إٌَّبس
َ َ﴿ َوزٌَِهَ َُشَِ ِهُِ اٌٍَُّٗ َؤ ِعَّبٌَ ُهُِ ح
"Ин чунин Худованд кирдорцояшонро ба гунае
цасратзо ва андуцборе нишони эшон медицад ва онон
царгиз аз оташ (дузах) берӯн нахоцанд омад".
Аз ин ожт равшан мешавад, ки куффор ва мушрикин
художни сохтагк ва дӯстони худро чуно дӯст дошта ва дар
баробарашон таслим буда ва таъзимашон кардаан, ки ҷуз
барои Худованд ҷоиз нест, он гуна аъмоле анҷом шавад.
Шайхул-ислом Муцаммад бин Абдулваццоб дар
бораи ин ожт фармуда аст: "Худованд бажн карда, ки онон
художни сохтагиро ба андозаи Худованди якто дӯст
доштаанд. Ва аз ин ҷо собит мешавад, ки онон Худовандро
низ бисжр дӯст доштаанд, аммо ин муцаббат сабаби ворид
шуданашон ба доираи Ислом нашудааст. Пас дар ин
сурат вазъияти касоне, ки художни ботилро бештар аз
Худовади цақиқк дӯст доранд, чк хоцад буд? Ва касе, ки
Худовандро дӯст надошта, балки фақат художни ботилро
дӯст медорад, чк саранҷоми шӯме хоцад дошт?!".
Лозимаи тавцид онаст, ки инсон муцаббати худро
барои Худованд холис гардонад ва цеҷ жвар ва
сарпарастеро цамонанди Худованд дӯст надорад, пас
вилоят махсуси Худованд аст:
. ﴾ ْخزُوا ِِٓ دُؤِِٗ ؤَوٌَُِِبءَ فَبٌٍَُّٗ ُ٘ىَ اٌْىٌٍَُِّ َوُ٘ىَ َُحٍِِ املَ ِىرًَ َوُ٘ىَ َعًٍَ وًُِّ شٍَِءٍ َلذَِش
َ َّ﴿ؤََِ ار

: Сураи Бақара 165
: Сураи Бақара 167
3 : Сураи Шӯро 9
1
2
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"(Ситамгарон ва кофирон) касе ҷуз Худоро ба
сарпарастк гирифтанд, дар сурате, ки сарпараст ӯст ва ӯ
мурдагонро зинда мегардонад ва ӯ бар цама чиз тавоност".
3. Инсоне, ки муддъии яктопарастк аст, набояд ҷуз
Худованд қонунгузоре дошта бошад ва набояд цамонанди
Худованд аз ӯ итоъат кунад, Худованд дар ин бора чунин
мефармояд:
. ﴾َصًٍب
َّ ﴿ؤَفَ َغُِشَ اٌٍَِّٗ َؤِثزَغٍِ حَ َىّّب َوُ٘ىَ اٌَّزٌِ ؤَٔ َضيَ بٌَُِِ ُىُِ اٌْ ِىزَبةَ ُِف
"Ож ҷуз Худоро (мижни худ ва шумо) қозк кунам? Дар
цоле, ки ӯст ки китоби (осмонии Қуръон)ро барои шумо
нозил карда ва (цалол ва царом, цақ ва ботил, цидоят ва
залолат) дар он тафсил дода шудааст".
Ин қазия ба он далел аст, ки танцо касе, ки цаққи
қазоват ва қонунгузорк дар масоили марбут ба бандагк ва
умури дин ва дунжи ононро дорад, фақат Худованди
яктост, ки ба вазъияти махлуқоти худ доно ва нисбат ба
онон мецрубон ва ба масолец ва мафосиди онон огоц аст:
.2﴾ُخجِري
َ ٌْاٌٍؽُِفُ ا
َّ َ﴿ؤٌََب َ ِعٍَُُ َِِٓ َخٍَكَ َوُ٘ى
"Магар касе, ки (мардумонро) офарид (цол ва вазъи
эшонро) намедонад, дар цоле, ки ӯ дақиқ ва борикбин ва
бисжр огоц аст".
Ба цамин ҷицат Қуръони Карим муқаррар фармуда,
ки цукм ба маънии қонунгузорк фақат махсуси Худованд
бошад, дар Қуръон чунин мехонем:
. ﴾َْ﴿ِبْْ اٌْحُ ْىُُ بٌَِّب ٌٍَِِّٗ ؤَ َِشَ ؤٌََّب رَ ِعُجذُوا بٌَِّب بََِّبُٖ رٌَِهَ اٌذَُِّٓ اٌْمَُُُِّ وٌََىَِّٓ ؤَ ْوَثشَ إٌَّبطِ ٌَب َ ِعٍَُّى
"Фармонравок азони Худост ва бас. Худо дастӯр
додааст, ки ҷуз ӯро напарастед. Инаст дини рост ва собите
(ки далелцо ва бурцонцои ақлк ва нақлк пуштибони он
аст) вале бештари мардум намедонанд".

: Сураи Анъом 114
: Сураи Мулк 14
3^ Cураи Юсуф 40
1
2
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Қуръон дар як мавзеъгирии шадидтар қазоватро ба
назди ғайри Худо ва Расул бурдан ва қонуни ғайри
Худоеро муътабар шумурдан, хуруҷ аз цақиқати имон
дониста ва онро итоъати шайтон медонад:
﴿ؤٌََُِ َرشَ بًٌَِ َّاٌزََِٓ َ ِض ُعُّىَْ ؤََّٔ ُهُِ آ َُِٕىا ِثَّب ؤُٔ ِضيَ بٌَُِِهَ وََِب ؤُٔ ِضيَ ِِٓ َلِجٍِهَ َُشَِذُوَْ َؤْْ َزَحَاب َوُّىا
ظٍَبًٌب ثَعُِذّا وَِبرَا لًَُِ ٌَ ُهُِ رَعَبٌَىِا بًٌَِ َِاب
َ ُِاٌشُِؽَبُْ َؤْْ َُعٍَِّ ُه
َّ ُبًٌَِ اٌؽَّبغُىدِ وََلذِ ؤُِشُوا َؤْْ َىْ ُفشُوا ثِِٗ َوَُشَِذ
. ﴾صذُودّا
ُ َؤَٔ َضيَ اٌٍَُّٗ وَبًٌَِ اٌشَّعُىيِ سََؤَِذَ اٌْ َُّٕبفِ ِمنيَ َصُذُّوَْ َعِٕه
"(Эй Пажмбар!) ож таъаҷҷуб намекунк аз касоне, ки
мегуянд, ки онон ба он чк бар ту нозил шуда ва пеш аз ту
нозил шуда, имон дорад (вале бо вуҷуди ин даъво цангоми
ихтилоф) мехоцанд довареро ба пеши тоғут бибаранд.
Дар цоле, ки ба онон фармон дода шуда, ки ба тоғут куфр
варзанд. Ацриман мехоцад, ки эшонро ба гумроции
шадиде мубтало созад. Ва замоне, ки ба эшон гуфта
шавад: ба сӯйи чизе бижед, ки Худованд онро (бар
Муцаммад) нозил кардааст ва ба сӯйи Пажмбар рӯй
оваред, мунофикинро мебинк, ки сахт аз ту ругардон
мешаванд".

Дуввум: Кофир донистани тоғутижн
Унсури аввал барои тацқиқи тавцид цамон холис
гардонидани ибодат барои Худо буд ва бажн шуд, ки бояд
таъзим ва муцаббат ва итоъати комилро, ки фақат
махсуси Худованд аст цаққи холиси ӯ донист.
Аммо унсури дуввум, кофир донистани тоғутцо ва
безорк ҷустан аз цама касонест, ки барои тоғут ибодат
карда ва ж онро ба сарпарастк гирифтаанд. Ин масъала ба
қадре муцим аст, ки дар бархе ожти Қуръон куфт ба тоғут
бар имони ба Худованд муқаддам шудааст, монанди ояти
зер, ки мефармояд:
. ﴾ًَ﴿َف َِّٓ َىْ ُفشِ ثِبٌؽَّبغُىدِ َوَُآِِِ ثِبٌٍَِّٗ فَ َمذِ ا ِعَزِّغَهَ ثِبٌْ ُعشِ َوحِ اٌْ ُىثْم
1
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: Сураи Нисо 60-61
: Сураи Бақара 256
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"Бинобарин касе, ки аз тоғут нафармонк кунад ва ба
Худо имон оварад, ба мацкамтарин дастовез даровехтааст
(ва ӯро аз суқут ва цалокат мерацонад ва) аслан гусастан
надорад".
Пажмбар низ дар ин бора чунин мефармояд: "Касе,
ки " "ال إلههإ إال هбигӯяд ва ба цамаи художни дигар куфр
варзад, ҷону молаш царом ва цисобу китобаш бар уцдаи
Худованд хоцад буд"1.
Ба таваҷҷуц ба ин оят ва цадис равшан мешавад, ки
фақат иқрор ба калимаи тавцид сабаби цифзи ҷону мол
нест, балки бояд куфр ба художни дуруғин низ шомили он
шавад.
Ин бадон хотир аст, ки ашжи ба василаи аздоди худ
шинохта мешаванд, пас имони ба Худои ягона фақат
замоне муцаққиқ мешавад, ки куфр ба ботил ва безорк аз
ацли он ба цамроцаш бошад.
Ва бар цамин асос буд, ки пешвои ацли тавцид –
Иброцим (а)- безорк ва бароъати худро аз бутцои қавми
худ ошкор кард ва душмании худро бо онон эълом намуд,
Худованд дар ин бора чунин фармудааст:
. ﴾ٍَِِٕ﴿وَِبرْ لَبيَ ِبِثشَاُُُِ٘ ٌَِإثُِِٗ وَلَىِ ِِٗ بٍَِِّٕٔ َثشَاءٌ َِِّّب رَ ِعُجذُوَْ بٌَِّب َّاٌزٌِ َف َؽ َشٍِٔ فَةَُِّٔٗ َعَُ ِهذ
"Вақте Иброцим ба падар ва қавми худ гуфт: ман аз
маъбудоне, ки мепарастед безорам, ҷуз он маъбуде, ки
маро офарида аст, чаро ки ӯ маро (ба цақ) рацнамуд хоцад
кард".
Ва низ фармудааст, ки:
ََْاٌزََِٓ َِعَُٗ ِبرْ لَبٌُىا ٌِمَىِ ِ ِهُِ ِبَّٔب ُثشَآءُ ِِٕ ُىُِ وََِّّب رَ ِعُجذُو
َّ غَٕخٌ فٍِ ِبِثشَاَُُِ٘ و
َ َ﴿ َلذِ وَبَٔذِ ٌَ ُىُِ ؤُعِ َىحٌ ح
. ﴾ُِِٖٓ دُوِْ اٌٍَِّٗ وَ َف ِشَٔب ثِ ُىُِ َوَثذَا َثََُِٕٕب َوَثَُِٕ ُىُِ اٌْ َعذَا َوحُ وَاٌْجَغِعَبءُ َؤَثذّا َحزًَّ رُإُِِىا ثِبٌٍَِّٗ َو ِح َذ
"(Рафтор ва кирдори) Иброцим ва пайравони ӯ улгӯи
хубе барои шумост, онгоц, ки ба қавми худ гуфтанд: мо аз
: Ривояти Муслим
: Сураи Зухруф 26-27
3 : Сураи Мумтацина 4
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шумо ва аз чизцое, ки бо ғайри Худо мепарастед, безор ва
гурезонем ва шуморо қабул надорем ва душманк ва
кинатузии цамешагк мижни мо ва шумо падидор
омадааст, то замоне, ки ба Худои ягона имон меоваред ва
ӯро ба ягонагк мепарастед".
Бо ин матолиб мефацмем, ки тавцид ва яктопарастк
фақат замоне ба цадди матлуб мерасад, ки унсури имон ба
Худованд ва ибодати ӯ бо унсури куфр ба тоғут ва безорк
аз жрони ӯ тавъам цам бошанд ва ба цамин хотир пажми
цамаи Пажмбарон барои ақвом ин буда:
. ﴾َ﴿َؤْْ ُا ِعُجذُوا اٌٍََّٗ وَا ِجَزِٕجُىا اٌؽَّبغُىد
"Ки Худовандро ибодат кунед ва аз тоғут дӯрк ҷӯед".

Маънои тоғут чист?
Тоғут калимаест, ки аз решаи "туғжн" ба маънои
таҷовуз аз цад гирифта шудааст ва ибороти
донишмандони гузашта дар ин бора мутафовит аст. Умар
(р) фармудааст, ки: "Тоғут цамон шайтон аст". Ҷобир (р)
фармудааст, ки: "тоғут цамон коциноне цастанд, ки
шайтон бар онон нозил мешавад" ва Молик фармуда:
"тоғут иборат аст аз цар чизе, ки ба ҷойи Худо ибодат
шавад".
Цар кадоме азин таърифцо фақат бажнгари
намунацое аз тоғут аст ва цама мавридцои онро шомил
намешавад ва дақиқтарин таъриф барои "тоғут" цамон
аст, ки имом Ибни Қайм (р) бажн фармудааст. Эшон
мегӯяд: "Тоғут иборат аз цар чизест, ки бандагон ба сабаби
он аз худуди худ хориҷ мешаванд, монанди ин ки маъбуд
ж матбуъ ва ж мавриди итоъат қарор гиранд". Пас "тоғут"и
цар қавме афроде цастанд, ки цукми онцо хориҷ аз
барномаи Худо ва Расулаш пазируфта шавад, ж ба ҷойи
Худо ибодат шаванд, ж бидуни далел худое аз онцо
1

: Сураи Нацл 36
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пайравк шавад, ж аз рӯйи ҷацл дар умури аз онцо итоъат
кунанд, ки надонанд хоси Худост.
Инцо тоғутцои ҷацон цастанд, ки агар дар ин маворид
ва дар вазъияти мардум таъаммул кунк, хоцк дид, ки
бештари мардум аз ибодати Худо ва Расул мунцариф
шуда ва ба итоъати тоғутцо ва тоғутижн гароиш жфтаанд.

Саввум: Цифозат аз худ дар баробари ширк ва
парцез аз он
Унсури саввум барои тацқиқи тавцид, дӯрк аз ширк
аст. Пас лозим аст, ки цамаи анвоъи он яъне ширки акбар,
ширки асғар, ширки ҷалк ва шикри хафк шинохта шавад,
то аз цар гуна шоибаи ширк рацойи жфта ва нисбат ба
роццои нуфуз ва вуруди он цушжр бошем.
Цамон гуна, ки гуфтем, шинохти цар навъ вобаста ба
шинохти чизи мутазоди он аст. Пас шинохти тавциди
холис ва пок низ вобаста ба шинохти зидди он, яъне ширк
аст. Акнун бидонем, ки цақиқати ширк чист?

Ширк
Ширк ба ин маъност, ки инсон дар масъалацое, ки
фақат махсуси Худованд аст, чизи дигареро низ шарики ӯ
гардонад. Монанди ин, ки дар ибодат ва итоъат ва
кумакхостан ва дӯст доштан ва ғайра, ки фақат махсусм
Худост, Худо ж художни дигарро низ шарик гардонад.
Чунин амале ширки акбар аст, ки дар сурати ибтило
ба он цеҷ амали солеце пазируфта намешавад. Дар
цақиқат бо вуҷуди ширк анҷоми амали солец дуруст нест,
зеро аввалин шарти қабули амал ва солец будани он,
инаст, ки холис барои Худо бошад, Худованд чунин
фармуда аст:
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. ﴾ششِنِ ثِ ِعجَب َدحِ سَثِِّٗ َؤ َحذّا
ِ َُ ﴿ َف َِّٓ وَبَْ َ ِشجُىا ٌِمَبءَ سَثِِّٗ َف ٍَُْ ِع ًَّْ َع ًٍَّب صَبٌِحّب وٌََب
"Пас цар кас, ки хоцони дидори Худои хеш аст, бояд
кори шоиста кунад ва дар парастиши Парвардигораш
касеро шарик насозад".
Ширк чунон гуноце аст, ки царгиз бахшида нахоцад
шуд:
. ﴾ُششَنَ ثِِٗ َوَغِ ِفشُ َِب دُوَْ رٌَِهَ ٌِ َِّٓ َشَبء
ِ َُ ْْ﴿بَِّْ اٌٍََّٗ ٌَب َغِ ِفشُ َؤ
"Бе шак Худованд ширк варзидан ба худро
намебахшад ва балки пойнтар аз онро аз цар кас бехоцад
(ва салоц бидонад) мебахшад".
Ва бицишт ба шахси мушрик царом аст ва даруни
оташ ҷойгоц ва манзилгоци ӯ хоцад буд ва ин цукми
Худованд аст:
. ﴾ُششِنِ ثِبٌٍَِّٗ فَ َمذِ حَشَّ َ اٌٍَُّٗ َعٍَُِِٗ اٌْجََّٕخَ وَ َِإْوَاُٖ إٌَّبس
ِ َُ َِِٓ َُِّٗٔ﴿ب
"Бегумон цар кас шарике барои Худо қарор дицад,
Худо бициштро бар ӯ царом кардааст (ва цар гиз ба
бицишт гом наменицад) ва ҷойгоци ӯ оташ аст ва
ситамгорон жр ва жваре надоранд".

Анвоъи ширк
Ширк ду навъ аст: ширки акбар ва ширки асғар.
Ширки акбар онаст, ки агар касе ба он дучор шавад
Худованд ӯро нохоцам бахшид ва цар гиз дохили бицишт
намегардад.
Ва ширки асғар цамон гуноцони кабира аст, ки агар
шахс ба он мубтало шавад ва бар анҷоми он исрор варзад
(ва ба таври давомдор онро анҷом дицад) мумкин аст дар
цоли куфр бимирад, магар ин ки Худованд бо рацмати худ
ӯро дар бар гирад ва қабл аз марг тавба кунад.

: Сураи Кацф 110
: Сураи Нисо 116
3 ^ Cураи Моида 72
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Ширки акбар

Худ ширки акбар дорои ду навъ аст: ширки ҷалий
(ошкор) ва ширки хафий ж пинцон.

Мисолцои ширки ҷалий (ошкор)
Ширки акбар монанди: ибодат кардани художни
ботил ба цамроци ибодати Худои цақиқк. Аз ҷумлаи
художти ботил метавон ба ситорагон, хуршед, моц, анвоъи
бутцои сангк в чӯбк, гусолаву гов ва ж инсонцо ишора
кард. Монанди касоне, ки Фиръавн ва ж подшоцони
дигареро ибодат мекарданд. Ва ж касоне, ки аз тарафи
мардум Худо номида мешаванд ва ж ин, ки худ иддиъои
худойи намуданд ва иддаъе аз мардум ба онцо имон
оварданд ва ж касоне, ки "Будо" ж "Масец"ро худо
номидаанд ва ибодаташон кардаанд. Ва мумкин аст худои
ботил яке аз махлуқоти ғайбк монанди: шайтон ва ҷин ва
малоика бошад, ки цамаи ин маворид дар мижни
умматцои мухталиф пайравоне дорад.

Мисолцое аз ширки акбари пинцон (хафий)
Аввал: яке аз мавориди ширки акбари хафий, ки бар
бисжре аз пушида аст, садо задан мурдагон ва кумак
хостан аз онон аст.
Дархост аз мардагоне, ки қабри онон дорои гунбад ва
боргоц аст ва назди мардум воломақоманд, ки мардум
назди ин қабрцо рафта ва аз онон кумак хоста ва дархости
рафъи нижзцо, шифои беморон, кушоиши кор, наҷот аз
парешонк ва нигаронк ва пирӯзк ба душман менамоянд,
дар цоле ки бароварандаи цақиқии ин нижзцо фақат
Худованди якто аст.
Дар воқеъ тибқи бажни имом Ибни Қайм асл ва
асоси ширк дар ҷацон ин аст, ки мардум муътақид
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бошанд мурдагон тавоноии нафъ ва зарар расонданро
доранд.
Пинцон будани ин навъ аз ширки акбар ба ин далел
аст, ки:
1. Мардум чунин дуоцо, жрихостанцо ва фарждцои
залилонаро аз мурдагон, ибодат медонанд, дар цоле, ки
цамон гуна, ки дар цадис " "اٌذعب ٘اى اٌعجابدحзикр гардида, руци
ибодат цамон дуост.
2. Марум мегӯянд, мо ки аз мурдагон кумак мехоцем
ба ин маъно нест, ки ононро Худо ва Парвардигор
бидонем, балки муътақидем, ки онон низ цамонанди мо
махлуқ цастанд, аммо ононро восита ва мижнҷк байни худ
ва Худо медонем. (зеро ононро инсонцои солец ва наздик
ба Худо медонанд).
Чунин боварицо нишон аз ҷацли онон дорад, зеро
Худоро монанди подшоцони ҷаббор ва цокимони
ситамгаре фарз кардаанд, ки ҷуз ба василаи (дажбону
муншк во ошнову портк ва ғайра) ва восита ва шафеъ
наметавон назд онон рафт.
Ин навъ нигариш дақиқан цамон аст, ки мушрикини
гузашта ба он истидлол мекарданд ва дар дифоъ аз художн
ва бутцояшон чунин мегуфтанд:
. ﴾ًََشثُىَٔب بًٌَِ اٌٍَِّٗ صٌُْف
ِّ ﴿َِب َٔ ِعُج ُذ ُُِ٘ بٌَِّب ٌُِم
"Мо ононро фақат ба ин хотир мепарастем, ки ба
Худо наздикамон кунанд".
. ﴾ٌٍَُِّٗش ُُِ٘ وٌََب َِٕفَعُ ُهُِ َوَمُىٌُىَْ َ٘اٌَُبءِ شُفَعَب ُئَٔب ِعِٕذَ ا
ُّ ﴿ َوَ ِعُجذُوَْ ِِٓ دُوِْ اٌٍَِّٗ َِب ٌَب َع
"Мушрикон ғайр аз Худо чизцоеро мепарастанд, ки
на ба эшон зижн метавонанд бирасонанд ва на сӯде ва
мегӯянд инцо мижнҷицои мо назди Худованд цастанд".
Он мушрикин низ царгиз муътақид набуданд, ки
художн ва бутцои онон халқ мекунанд, рӯзк мерасонанд ва
1
2

: Сураи Зумар 3
: Сурам Юнус 18
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зинда мекунанд ва мемиронанд, балки Худованд ин гуна
аз онон хабар медицад, ки:
. ﴾ٍُُُِاٌغَّىَادِ وَاٌْإَسِضَ ٌََُمُىٌَُّٓ َخٍَمَهَُّٓ اٌْ َعضَِضُ اٌْ َع
َّ َ﴿وٌََِئِٓ َعإٌَْزَ ُهُِ َِِٓ َخٍَك
"Агар аз мушрикон бипурск, ки чк касе осмонцо ва
заминро офаридааст, қатъан хоцанд гуфт: Худованди бо
иззат ва бисжр огоц".
ِخشِجُ اٌْحٍََّ ِِٓ اٌَُِّّْاذ
ِ َُ َِِٓ َاٌغ ِّعَ وَاٌَْإثِصَبسَ و
َّ ُاٌغَّبءِ وَاٌْإَسِضِ ؤ ََِِّٓ َ ٍِِّه
َّ ِِٓ ُِ﴿ ُلًْ َِِٓ َشِصُلُ ُى
. ﴾َْغَُمُىٌُىَْ اٌٍَُّٗ فَ ُمًْ ؤََفٍَب رَزَّمُى
َ َخشِجُ اٌَُِّّْذَ ِِٓ اٌْحٍَِّ وَ َِِٓ َُذَِّثشُ اٌْإَ ِِشَ ف
ِ ََُو
"Бигӯ: чк касе аз осмон ва аз замин ба шумо рӯзк
мерасонад? Ё чк касе ба гушу чашмцо тавоност (ва онцоро
меофаранд ва нерӯйи шунавойи ва бинойи медицад), ж чк
касе зиндаро аз мурда ва мурдаро аз зинда берун
меоварад? ж чк касе умури (ҷацонижн)ро мегардонад?
хоцанд гуфт: он кас Худост, пас бигӯ: ож наметарсед ва
парцезгор намешавед?".
Аммо мебинем бо вуҷуди ин, ки онон муътақид
буданд, ки Аллоц холиқи осмонцо ва замин аст, рӯзирасон
ва мудаббир аст ва цажт ва марг ба дасти ӯст ва низ
бутцоро фақат восита ва шафеъ байни худ ва Худо
медонистанд, бо ин вуҷуд боз цам Худо ононро дар
Қуръон мубтало ба ширк дониста ва мушрик мехонад ва
ба мӯминон дастур медицад, ки то замоне, ки ба ""ال بٌاٗ بال اه
эътироф намекунанд бо онон биҷанганд ва агар касе ба он
эътироф кард, хуну моли онцо ба цаққи Ислом мацфуз
хоцад буд.
Пас бояд донист, ки Худованди мутаъол ба восита ва
шафеъ нижз надорад ва аз раги гардан ба бандагонаш
наздиктар аст ва худ фармуда аст:

1
2

: Сураи Зухруф 9
: Сураи Юнус 31
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. ﴾ْ﴿وَِبرَا َعإٌََهَ ِعجَبدٌِ عٍَِّٕ فَةٍِِّٔ َلشَِت
"Ва цангоме, ки бандагонам аз ту дар бораи ман
бипурсанд, (ки ман наздикам ж дӯр бигӯ) ман наздикам".
. ﴾ُِ﴿وَلَبيَ سَثُّ ُىُِ ا ِدعُىٍِٔ ؤَ ِعزَجِتِ ٌَ ُى
"Парвардигори шумо мегӯяд: маро ба фаржд хонед,
то бипазирам".
Даргоци рацмат ва истиҷобати Худованд барои цар
кас, ки бихоцад аз он истифода кунад, боз аст ва цеҷ
дарбон ва нигацбон надорад.
Дуввум: Аз дигар мавориди ширки акбари хафий
инаст, ки ғайр аз Худо қонунгузор қарор дода шавад.
Намунаи дигаре аз ширки акбари пинцон, ки бар бисжре
аз мардум пушида мондааст, инаст ки касоне ғайр аз Худо
қонунгузор ва цокими мардум қарор дода шаванд ва ба
иборати дигар аз тарафи мардум ба фард ж гуруце аз
инсонцо цаққи қонунгузории комил дода шавад, то цар
гуна, ки худ бихоцанд барои мардум умуреро цалол ва
умуреро царом намоянд ва низом ва қавонини зиндагиро
барои онцо таъйин кунанд, ж поягузори барномацо ва
афкори онон бошанд ва барои цамаи инцо цукм ва
иҷозати аз Худованд надошта бошанд, ж барномацое вазъ
намоянд, ки бо шариъати Худо мутазод бошад ва дигарон
низ онро цамонанди шириъати Худойи, ж цукми осмонк
бидонад, ки бояд итоъат гардад ва бар хилофи он рафтон
нашавад.
Аз ин рӯ бояд донист, ки танцо касе, ки цаққи
қонунгузорк барои бандагонашро дорад, фақат Худованд
аст, зеро ӯст, ки онцоро халқ карда, рӯзк дода ва
неъматцои зоцирк ва ботинияшро бар онцо гусел
доштааст. Пас танцо цаққи Худованд аст, ки барои
бандагонаш вазифацо таъйин намуда, онцоро ба анҷоми
1
2

: Сураи Бақара 186
: Сураи Ғофир 60
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коре амр ва аз анҷоми кори дигар нацй кунад ва фақат
цаққи ӯст, ки барои мардум умуреро цалол ва умуреро
царом гардонад. Зеро ӯст, ки Парвардигори мардум,
социби онцо ва Худои онцост ва касе ҷуз ӯ шоистагии
Парвардигорк, фармонравок ва Худоиро надошта ва
наметавонад цамонанди ӯ бошад, то қудрати цокимият ва
қонунгузориро азони худ кунад.
Тамоми ҷацон мулки Худост ва мардум дар ин
мамлакат банда ва раъияти ӯ цастанд ва фақат ӯст, ки
Сайид ва Оқо ва Цокими ин мамлакат аст ва лозим аст, ки
фақат ӯ цукм биронад, қонун таъйин кунад, цалол ва ж
царом кунад ва мардум низ бояд бишнаванд ва итоъат
кунанд.
Пас агар яке аз афроди ин мамлакат даъво кунад, ки
касе ғайр аз Худо шоистагии амру нацй ва цалолу царом
кардан ва цокимият ва қонунгузориро бидуни иҷозати
сарпараст ва цокими мамлакат дорад, дар воқеъ шахсеро,
ки худ бардаи хоким дар умури мамлакат аст, шарики ӯ
ва дар қудрат ва цокимияту қонунгузорк ва
фармонравойи рақиби ӯ қарор додааст.
Цамин амр боис шуда, ки Худованд дар Қуръони
карим ацли китобро мубтало ба ширк дониста ва ононро
мушрик биномад, зеро онон низ ба донишмндони динк
ва роцибони худ цаққи қонунгузорк дода ва дар цалолу
царом аз оноо пайравк мекарданд. Пас Қуръон ин кори
ононро цамонанди цамонанди ибодат кардан барои Масец
писари Марям, шарик номидааст ва фармуда:
خزُوا َؤ ِحجَب َس ُُِ٘ وَ ُس ِ٘جَبَٔ ُهُِ ؤَ ِسثَبثّب ِِٓ دُوِْ اٌٍَِّٗ وَاٌَّْغُِحَ اِثَٓ َِ ِشََُ وََِب ؤُِشُوا بٌَِّب ٌَُِ ِعجُاذُوا بٌَِهّاب
َ َّ﴿ار
. ﴾َْششِوُى
ِ َُ وَا ِحذّا ٌَب بٌََِٗ بٌَِّب ُ٘ىَ ُعجِحَبَُٔٗ عََّّب
"Яцудон ва тарсожн илова аз Худо, уламои динк ва
порсожни худро цам ба худойи пазируфтанд (чаро, ки
уламо ва порсожн цароми Худоро цалол мекунанд ва
1

: Сураи Тавба 31
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худсарона қонунигузорк менамоянд ва дигарон цам аз
эшон фармон мебаранд ва суханони ононро дин
медонанд ва куркурона ба дунболашон равон мегарданд,
тарсонжн илова бар он) Масец писари Марямро низ Худо
мешумориданд. (дар сурате, ки дар цама китобцои осмонк
ва аз сӯйи цамаи Пажмбарони Илоцк) ба эшон ҷуз ин
дастур дода шудааст, ки танцо Худои ягонаро бипарастанд
ва бас. Ҷуз Худо маъбуде нест ва ӯ пок ва муназзац аз
ширкварзк ва чизцое аст, ки эшон онцоро шарик қарор
медицанд".
Тафсири ин оядро Пажмбари Акрам (с) барои Адий
бин Цотами Тойи, ки дар замони ҷоцилият, масицк буд,
бажн фармуд. Пас аз ин, ки Адий мусалмон шуд ва аз
Расули Худо шунид, ки ин оятро тиловат мекунад, ба
Пажмбар(с) арз кард: "эй Пажмбари Худо! Ман, ки худа
Масицк будам медонам, ки онон донишмандон ва
роцибонро ибодат накардаанд", Пажмбар (с) фармуд:
"Онон цалолро бар эшон царом ва умури царомро бар
эшорн цалол мекарданд ва мардум низ аз онон пайравк
мекарданд ва ин ибодати онон аст".
Пас тибқи ояти мазкур ва тафсири Пажмбар (с) агар
касе шахси дигареро дар корцои гуноц ва умуре, ки
мухолифи назари Худост,
итоъат ва пайравк кунад,
дар воқеъ ӯро Худо ва маъбуди худ ва шарики Худо
гардонидааст ва мухолифи тавцид, ки дини Худо ва
маънои калимаи " "ال بٌٗ بال اهаст, рафтор намудааст. Зеро "ٌٗ"ب
яъне шахси маъбуд ва Худованд итоъат ва пайравк аз
масицижнро аз донишмандони динк ва роцибон ибодат
номида ва ононро художн ва ширикони Худо донистааст,
ки ин ширки акбар аст. Пас цар кас махлуқеро бар
хилофи шариъати Худо ва Расули ӯ итоъат ва пайравк
кунад, он махлуқро Худо ва маъбуди худ қарор додааст,
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цар чанд ки ӯро Худо наномад. Ояти зер бар ин масъала
таъкид мекунад:
. ﴾َْششِوُى
ِ ٌَُّ ُِ﴿وَِبْْ َؤؼَ ِعُزُّى ُُِ٘ بَِّٔ ُى
"Агар шумо аз (ацриманон ва шайтонсифатон)
итоъат кунед, бегумон шумо низ мушрик хоцед буд".
Ояти зер низ цамин мафцумро мерасонад:
. ﴾ٌٍَُّٗ﴿ؤََِ ٌَ ُهُِ ُششَوَبءُ َش َشعُىا ٌَ ُهُِ ِِٓ اٌذَِِّٓ َِب ٌَُِ َ ْإ َرْْ ثِِٗ ا
"Шояд онон анбозцо ва маъбудцое доранд, ки барои
эшон динеро падид овардаанд, ки Худо бадон иҷоза
надодааст".
Агар цукми Қуръон ва Суннат дар мавриди касе, ки
қонунгузории ғайр аз Худоро пазируфта ва дар мавориде,
ки Худованд иҷоза надода, ӯро итоъат кунад, чунин аст
пас вой ба цоли касе, ки нафси худро шарики Худо қарор
медицад ва ихтижри қонунгузорк ва цукм ва тацлил ва
тацримро, ки фақат махсуси Худо цастанд, барои худ қоил
шавад?!

Ширки асғар
Пожнтар аз ширки акбар, ранг ва анвоъи дигаре аз
ширк вуҷуд дорад, ки ба "ширки асғар" машцур аст ва дар
доираи гуноцони кабира қарор дорад. Албатта ширки
асғар назди Худованд аз гуноцони кабира бадтар аст.

Мисолцое аз ширки асғар
1.

Савганд хурдан ба ғайри Худо

Касе, ки ба Пажмбар (с) ж ба Каъба ж яке аз авлижи
Худо ва яке аз бузургони дин савганд хурад ва ж ба ватан,
обо ва аҷдод ва ж цар махлуқи дигаре савганд жд кунад,
дучори ширк гардида аст, зеро дар цадис омада аст:
1
2

: Сураи Анъом 121
: Сураи Шуро 21
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. »َ«وَ َِِٓ َحٍَفَ ثِغَريِ اهِ فَ َمذِ وَ َفشَ ؤو ؤ ِششَن
"Касе, ки ба ғайри Худо савганд хурад, куфр варзида,
ж дучори ширк гардидааст".
Қасам хурдан ба ғайр аз Худо ширк аст, зеро қасам
хурдан ба як чиз нишонаи азамати он аст ва чун азамат ва
тақдис фақат махсуси Худованд аст, Пажмбар (с) аз ин кор
нацй фармуда аст ва фармуда, ки: "ба падарони худ
савганд нахуред" ва "агар касе хост савганд хурад бояд ба
Худо савганд хурад, дар ғайри ин сурат онро рацо кунад".
Ибни Масъуд (р) фармудааст: "савганд хурдани дуруғ
ба Худоро бар савганд хурдани рост ба ғайр аз Худо
тарҷец медицам".
Ин гуфтаи Ибни Масъуд (ки сацобаи Расули Худост)
нишон медицад бо вуҷуди ин, ки савганди дуруғ ба Худо
ҷузъи гуноцони кабира аст, аммо ширк агар чк цам асғар
бошад –монанди савганд хурдан ба ғайр аз Худо- назди
фуқацои сацоба аз цамаи гуноцони кабира бузургтар ва
бадтар аст2.
2.

Истифода аз цалқа ва ресмон

Эътиқод ба тавцид, тазоде бо истифода кардан аз
васоиле, ки Худо дар цастк қарор дода, надорад. Мисли
истифода аз ғизо барои рафъи гуруснагк, об барои рафъи
ташнагк, дорӯ барои дармони беморк ва аслица барои
дифоъ ва ж асбоби дигаре, ки Худованд онцоро василаи
расидан ба ацдоф қарор дода аст.
: Ривояти Тирмизк ва цадис цасан аст
: Касе, ки ба ғайри Худо савганд мехурад, дайн ва кафорае бар ӯ нест,
зеро мубтало ба ширк гардида ва ширк хурмат надорад, балки лозим
аст, ки истиғфор кунад. Пажмбар (с) фармуд: "Касе, ки ба ғайр аз Худо
монанди "лот" ва "узо" савганд хурад, бояд бигуяд: "( "ال بٌاٗ بال اهривояти
1
2

Бухорк). Аз ин цадис равшан мешавад, ки агар ширк кафорае дошта
бошад, кафораи он цамон таҷдиди тавцид аст, на ғизо додан ба фуқаро ва
рӯза гирифтанд ва ғайра.
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Пас агар шахсе ба цангоми биморк ба пизишк
муроҷиъат кард ва аз доруцои пешницоди ӯ, ж амали
ҷарроцк бацра бурд, аз тавцид хориҷ нашудааст. Танцо
чизе, ки бо тавцид мухолиф аст, истифода аз васоили
пинцонк ва ғайри машруъ барои ҷалавгирк аз бало, ж
пешгирк аз он аст, монанди истифода аз цалқацои фулзк
ж бозубандцои нахк. Имом Ацмад (р) аз Имрон бин
Цусайн ривоят мекунад, ки Пажмбар (с) як цалқаи
фулзиро дар бозуйи шахсе дид –Пажмбар (с) аз ранги
зарди он зери либос мутаваҷҷҷеци он шуд- ва фармуд:
"вой бар ту! Ин чист? Гуфт: дуркунандаи сустк аст,
фармуд: "бидон, ки ин цалқа фақат туро суст ва заъиф
мекунад1, онро дур беандоз, зеро агар бо эътиқод ба он
бимирк, цар гиз растагор намешавк".
Шиддати бархурди Пажмбар бо он мард ба хотири
тарсондани ӯ аз оқибати ширк ва омӯзиш ба Сацоба аст,
ки тамоми роццои куллк ва ҷузъиро бибанданд. Ба цамин
хотир буд, ки Цузайфа бин Ямон (р) цангоми иждат аз
мариз мутаваҷҷец шуд, ки дар бозуйи ӯ як банди чармк ж
нахий барои рафъи сардард вуҷуд дорад, билофосила
онро пора кард ва ин оятро хонд:
. ﴾َْششِوُى
ِ ُِ ُُِ٘ ﴿وََِب َُآُِِ ؤَ ْوَث ُشُُِ٘ ثِبٌٍَِّٗ بٌَِّب َو
"Ва аксари онон, ки муддаъии имон ба Худо цастанд,
мушриканд".
3. Овезон кардани таъвиз
Яке дигаре аз мавори ширки асғар, истифода аз
"тамоим" ба маънои таъвизцост. Тамоим ҷамъи тамима ва
ба маънои таъвиз аст. Яъне муцрацое, ки Арабцо онро ба
вижа дар гардани фарзандони худ меовехтанд, то ба
гумони худ аз Ҷин ва бадчашмк ва ғайра ҷилавгирк
1
2

: Манзур инаст, ки бо иттико бо он аз Худо дур мешавк, (мутарҷим).
: Сураи Юсуф 106
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кунад, ки Ислом онро ботил кард ва бо онон жд дод, ки
дофеъ ва монеъи шар ва ботил фақат Худост. Имом
Ацмад (р) дар цадиси марфуъе аз Уқба бин Омир нақл
мекунад: "Касе, ки тамимаеро овезон кунад, Худованд
вайро ба саранҷом нарасонад ва касе, ки муцрае овезад,
Худованд чизе борояш нигац надорад".
Дар ривояти дигар омадааст, ки: "овезон кардани
тамима (таъвиз) ширк аст". Маънои овезон кардани
таъвиз инаст, ки фард барои касби хайр ва дафъи шар ба
он умеди қалбк дорад.
Ин кор ширк аст, зеро дар анҷом он талаби хайр ва
дафъи зарар аз ғайри Худо вуҷуд дорад, дар цоле ки
Худованд мефармояд:
. ﴾ْخُِشٍ فَهُىَ َعًٍَ وًُِّ شٍَِءٍ َلذَِش
َ ِغغِهَ ث
َ َِّ ْْ﴿وَِبْْ َِّغَغِهَ اٌٍَُّٗ ثِعُشٍّ َفٍَب وَبشِفَ ٌَُٗ بٌَِّب ُ٘ىَ وَِب
"Агар Худованд зижне ба ту бирасонад, цеҷ кас ҷуз ӯ
наметавонад онро бартараф созад ва агар хайре ба те
расонад (цеҷ кас наметавонад аз он ҷалавгирк кунад) чаро,
ки ӯ бар цама чизе тавоност".
Бархе аз ин таъвизцо "ҷомиъа", ж "цирз", ж "циҷоб"
номида мешавад ва ин фирқе дар цукми онцо надорад,
балки цамаи онцо ҷузъи умури бисжр мункар ва зишт аст,
ки аз байни бурдани он дар цадди тавон бар цар фард
воҷиб аст. Аз Саъид бин Ҷубайр (р) нақл шуда, ки "агар
касе инсонеро аз паноц бурдан ва эътиқод ба таъвиз наҷот
дицад, арзиши озод кардани як ғуломро барои ӯ дод".
Аммо агар касе дар таъвиз аз ожти Қуъон, ж асмои
Худованди таъоло истифода шуда бошад, ож боз цам
мамнуъ аст ж на?
Уламои гузашта дар ин масъала назароти мухталифе
доранд. Бархе онро ҷоиз шумурда ва бархе манъ
кардаанд. Аммо назари мо инаст, ки ин навъ цам монанди

1

: Сураи Анъом 13
51

حقيقت توحيد

Цақиқати Тавцид

соири анвоъи таъвии мамнуъ аст. Царчанд, ки дар он аз
ожти Қуръон истифода шуда бошад, ба чанд далел:
Аввал: Нацй аз таъвиз ом аст ва цамаи онро дарбар
мегирад ва ацодиси ворида цеҷ навъе аз онро истисно
накардааст.
Дуввум: Ба хотири "садди зариъа", яъне пешгирк,
зеро муҷоз доштани истифода аз таъвизи Қуръонк, роцро
барои истифода аз анвоъит дигар низ боз мекунад ва
дарвозаи шар агар боз шуд, баста нахоцад шуд.
Саввум: Ҷоиз донистани ин кор, Қуръонро дар
маърази беарзишк ва камқадрк қарор медицад, зеро
шахси бардорандаи таъвиз ба маконцои наҷас низ
монанди халогоц меравад ва дар мавқеъи ҷанобат ва цайз
ва ғайра ба он маконцо рафту омад мекунад.
Чацорум: Истифода аз Қуръон дар таъвиз, кучак
шумурдани Қуръон аст ва бо цадафи нузули он дар тазод
аст, зеро Худованд онро василаи цидояти мардум ба
бецтарин роц ва наҷоти онон аз торикицо қарор додааст,
на ин ки аз он ба унвони таъвиз ва нигацбони занон ва
бачацо истифода шавад.
4. Тилисм (навиштани дуо ва ҷодӯ)
Яке дигар аз мавориде, ки бо тавцид дар тазод аст,
тилисм аст, ки иборат аз калимот ва вирдцое аст, ки ацли
ҷоцилият аз он истифода карда ва муътақид буданд аз
онон шар ва балоро дӯр мекунад.
Онон дар ин тилисм бо такрор бархе аз номцои
ғайри Арабк ва калимоти номафцум аз Ҷин кумак
мегирифтанд, ки Ислом онро ботил кард, чунон чк дар
цадис омадааст, ки "тилисм ва таъвиз ва сецр, ширк аст".
Дар ривояте омадааст, ки рӯзе Абдуллоц бин Масъуд
(р) дар гардани цамсараш ресмонеро дид, аз ӯ пурсид: "ин
чист?" зан гуфт: "ресмонест, ки дар тилисме барои
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ҷилавгирк аз тасб вуҷуд дорад". Абдулло онро гирифт,
пора кард ва дӯр андохт ва гуфт: "Ацли байти Абдулло аз
ширк бенижз гаштаанд. Ман аз Пажмбар (с) шунидам, ки
мефармояд: "тилисм ва таъвиз ва сецр, ширк цастанд".
Цасари Абдулло дар ҷавоб гуфт: "як чашми ман дӯчори
тапиш шуд, ман ба фалон яцудк муроҷиъа кардам, ӯ
бароям тилисме хонд, ки дар натиҷаи он чашмам сокин
шуд", Абдулло гуфт: "огоц бош, ки иллати тапиши
чашмат шайтон буда, ки бо дасташ онро сихак мезад,
аммо бо хондан шудани тилисм аз он даст бардоштааст.
Аммо акнун кофист, ки дар ин мавоқеъ тибқи омузиши
Расули Худо бигӯйи:
." ً شفبء ال َغبدالس عمّب، ال شفبء بال شفبءن، سة إٌبط واشف ؤٔذ اٌشبيف،"بر٘ت اٌجإط
Яъне: "Эй Парвардигори инсонцо! Дардро дӯр кун ва
шифо ато фармо, зеро шифодицанда фақат ту цастк ва
шифое ҷуз шифои ту нест, шифо ато фармо, ки цеҷ дард
ва маразеро боқк нагузорад".
Тилисм царом аст, ки дар он кумак аз ғайри Худо
гирифта шавад ж ба забони ғайри Арабк бошад, зеро
мумкин аст калимоти куфромез ва ширковарро дар бар
дошта бошад.
Аммо дар ғайри ин сурат эроде надорад, зеро дар
сацеци Муслим цадисе аз Авф бин Молик вуҷуд дорад, ки
мегӯяд: "мо дар замони ҷоцилият тилисм мекардем, сипас
аз Пажмбар (с) дар мавриди он суол кардем, ки назари
шумо чист? Фармуд: "ба анҷоми тилисм
ва дуо
бипардозед, эроде надорад, агар ширк набошад".
Шайх Суйитк (р) мегӯяд: "цамаи уламо ҷоду ва
тилисмро ба се шарт ҷоиз донистаанд:
1. Дар навиштани он аз ожти Қуръон, номцо ва
сифоти Худованд истифода шавад.
2. Бо забони Арабк ва қобили фацм ва маънодор
бошад.
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3. Муътақид бошанд, ки тилисм ва дуо цеҷ таъсире аз
худ надорад, балки таъсири он вобаста ба тақдири Худост.
Аммо сецр ва ҷодӯи мазкур дар цадис, ки бо лафзи
"тавла" омада аст, навъе аз корцои социрон барои эҷоди
муцаббат ва ишқ мижни мардон ва занон аст, ки ноҷоиз
аст.
5. Сецр
Яке дигар аз мавориди ширки асғар, ки Ислом
нисбат ба он цушдор дода, сецр аст. Яъне эҷоди навъи хажл
ва гумон ва ж афсун ба василаи навишта ва гирец задан ва
дамидан дар ашж.
Ва чун дар ин маврид низ кумак хостан аз ғайри Худо
монанди Ҷин ва шайтон ва ситора ва ғайра вуҷуд дорад,
ширк ба цисоб меояд. Ба цамин далел дар цадисе чунин
омада аст, ки: "цар кас (ба манзури тилисм) гиреце занад
ва дар он фавт кунад, сецр анҷом дода ва касе, ки сецр
анҷом дицад, дучори ширк гардидааст". Дар тамоми
аджни осмонк аз ҷумал Ислом, сецр ҷузъи гуноцони
кабира ба шумор рафтааст. Қуръон аз забони Мусо (а)
нақл мекунад:
. ﴾ًَ﴿وٌََب َُ ْفٍِحُ اٌغَّب ِحشُ َحُِثُ َؤر
"Ва ҷодугар цар ҷо биравад, пирӯз намешавад".
. ﴾ََِٓغذ
ِ ْصٍِحُ َع ًََّ اٌُّْف
ِ َُ حشُ بَِّْ اٌٍََّٗ َعُِج ِؽٍُُٗ بَِّْ اٌٍََّٗ ٌَب
ِ ِّ﴿لَبيَ ُِىعًَ َِب ِجْئُزُِ ثِِٗ اٌغ
"Мусо гуфт: он чк (шумо социрон) ироъа додед
воқеъан ҷодӯст. Қатъан Худованд онро пучу нобуд хоцад
кард (ва ҷойи шигирфт нест, зеро) Худованд кори
табацкоронро (бақо ва давом намебахшад ва) шоиста ва
судманд намегардонад".
Пажмбар (с) сецрро пас аз ширк ҷузъи цафт гуноци
бузург ва цалоккунанда ба шумор овардааст.
1
2

: Сурати Тоцо 69
: Сураи Юнус 81
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Қуръон низ ба мо жд дода, ки аз шарри сецр ва
социрон ба Худо паноц барем:
. ﴾ِ﴿وَِِٓ شَشِّ إٌَّفَّبثَبدِ فٍِ اٌْعُ َمذ
"Дар ин оят манзур аз "ِ " إٌَّفَّبثَبدِ فٍِ اٌْعُمَاذсоцирон аст, зеро
онон цангоме, ки қасди анҷоми сецрро доштанд, нахцоро
гирец зада ва дар цар гирец медамиданд то хостаашон
амалк шавад. Маънои "  "نفهдамидан бо цамроци миқдоре
аз оби дацон аст.
Бисжре аз пешвожни гузашта аз ҷумла имом Молик
(р) ва имом Абуцанифа (р) социрро кофир ва амали
сецрро куфр донистаанд. Аз теъдоде аз Асцоби Пажмбар
(с) низ ин раъй содир шуда, ки муҷозоти социр анаст, ки
гардани вай бо шамшер зада шавад.
Дар сацеци Бухорк аз Баҷола бин Абдуцу нақл шуда,
ки гуфт: "Умар бин Хаттоб (р) барои мо фармоне навишт,
ки мардон ва занони социрро бикушед". Баҷола мегӯяд, ки
мо се нафар социрро куштем. Кушта шудани социр
тавассути Умул-мӯминин Цафса (р) ва Ҷундуб (р) цам дар
цадиси сацец гузориш шудааст.
Сецр царом аст, пас касе, ки социронро тасдиқ
мекунад, ж барои анҷоми он талош кунад, дар ин ҷурм ва
гуноц шарик аст.
Пажмбар (с): "Се нафар вориди бицишт намешаванд:
1. Касе, ки ба нушидани шароб одат дорад ва ба он
муътод бошад.
2. Касе, ки сецрро бовар кунад ва онро рост
бипиндорад.
3. Касе, ки робитаи хешовандиро қатъ мекунад"2.

1
2

: Сураи Фалақ 5
: Ривояти имом Ацмад ва ибни Циббон дар Сацец
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6. Толеъбинк ж пешгӯйи аз рӯйи ситорацо ҷуъи
сецр аст
Яке аз анвоъи сецр, толеъбинк аст. Бархе даъво
мекунанд, ки аз тариқи ситорашиноск метавонанд ба
иттифоқоти куллк ва ҷузък, ки дар оянда рух хоцад дод,
пай бибаранд, ки дар воқеъ навъи цила ва найранг аст.
Дар цадисе омада аст, ки: "Касе, ки ба шаъбадае аз
ситорашинос рӯй оварад, шаъбадае аз сецро ба даст
овардааст"1.
Албатта бояд донист ин цадис дар мавриди касоне
нест, ки дар илми нуҷум ба шинохти фосилаи мижни
ситорагон, ҷойгоцои онцо, цаҷми онцо, мадорцои онцо ва
масоили мушобици он мепардозанд. Ва цадафи онон
фақат шинохти ҷацони ситорацо ва кунҷковк аст ва ба
василаи мушоцада аз тариқи васоили расад, онро анҷом
медицанд ва ба "дониши фазо" ном гирифта шудааст. Ин
кор ҷузъи сецр нест ва дорои усул ва қавонин ва васоили
хоси худ аст.
Он чк, ки дар цадис бажн шуда дар мавриди касоне
аст, ки аз ин дониш дар ҷицати ацдофи куфромез
истифода мекунанд, монанди даъвои шинохти ғайб, ки
сецр аст ва ширк, зеро касе ҷуз Худо ғайбро намедонад.
6. Яке аз мавориди сецр ва ширк, ҷодӯйи мард ва
зан аст
Ин навъ сецр аз гузашта дар мижни социрон ривоҷ
жфта ва иборат аст аз навиштани бархе хуруф ва калимон
ва овезон кардани баъзе ашж дар гардан ва ж дар девор ба
ин умед, ки байни зану мард муцаббат эҷод шавад, ки мо
дар бахси қабл ин цадисро овардем, ки Пажмбар (с)
фармуд: "Тилисм, таъвиз ва сецру ҷодӯ ширк аст.

: Ривояти Абудовуд бо санади сацец

1
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7. Фолгирк ва пешгӯйи

Ин кор низ цамонанди толеъбинк ҷузъи ширки асғар
аст. Фолгир (коцин) касест, ки аз ахбори ғайбе дар оянда, ж
он чк ки дар даруни инсон аст, хабар медицад.
Пешгӯ (арроф) номест барои фолгир, толеъбин ва
цар кас, ки даъвои шинохтани ғайбро дошта бошад, чк
ғайб марбут ба оянда ва чк ғайби даруни афрод, фарқе
цам надорад, ки ахбор аз тариқи робита бо Ҷин ж нигоц
кардан ба кафи даст аз тариқи фоле анҷом гирад, ж аз
тариқи пижла ва ғайра. Цама ҷузъи мавориди ширк аст.
Дар сацеци Муслим ривоят шуда, ки Пажмбар (с)
фармуданд: "Цар кас, ки назди пешгӯ (арроф) равад ва аз ӯ
чизе пурсад ва онро рост шуморад ва бовар кунад, то
чицил рӯз намози вай пазируфта нахоцад шуд".
Абудовуд низ аз Пажмбар (с) нақл мекунад, ки: "Цар
кас назди фолгир равад ва суханони ӯро пазирад, нисбат
бо дини Муцаммад кофир шудааст". Ин бажни Пажмбар (с)
ба ин хотир аст, ки яке аз мавориди нозил шуда бар эшон
инаст, ки касе ҷуз Худованд ғайбро намедонад ва Худованд
фармудааст:
.﴾ ٌٍَُّٗاٌغَّىَادِ وَاٌْإَسِضِ اٌْ َغُِتَ بٌَِّب ا
َّ ٍِ﴿ُلًْ ٌَب َ ِعٍَُُ َِِٓ ف
"Бигӯ: касоне, ки дар осмонцо ва замин цастанд, ғайб
намедонанд ҷуз Худо ва намедонанд чк вақт барангехта
мешаванд".
. ﴾َ﴿ َو ِعِٕ َذُٖ َِفَبِرحُ اٌْ َغُِتِ ٌَب َ ِعٍَُّهَب بٌَِّب ُ٘ى
"Ганҷинацои ғайб ва калиди онцо дар дасти Худост ва
касе ҷуз ӯ аз онцо огоц нест".
. ﴾ٍ﴿عَبٌُُِ اٌْ َغُِتِ َفٍَب َُظْ ِهشُ َعًٍَ َغُِجِِٗ َؤ َحذّا بٌَِّب َِِٓ ا ِسرَعًَ ِِٓ سَعُىي

: Сураи Намл 65
: Сураи Анъом 59
3 : Сураи Ҷин 26-27
1
2
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"Донандаи ғайб Худост ва цеҷ касеро бар ғайби худ
огоц намесозад, магар Пажмбаре, ки Худо аз ӯ хушнӯд
бошад".
Цатто худи шахси Пажмбар (с) низ нисбат ба ғайб
чизе намедонист, магар мавориде, ки Худованд ба ӯ
иттилоъ медод ва ба цамин далел вайро чунин омузиш
медицад, ки:
خُِشِ وََِب
َ ٌْ﴿ُلًْ ٌَب ؤَ ٍِِِهُ ٌَِٕفْغٍِ َٔفْعّب وٌََب ظَشِّا بٌَِّب َِب شَبءَ اٌٍَُّٗ وٌََىِ وُٕذُ َؤ ِعٍَُُ اٌْ َغُِتَ ٌَب ِعزَ ْىَثشِدُ ِِٓ ا
. ﴾ََْغٍِٕ اٌغُّىءُ ِبْْ َؤَٔب بٌَِّب َٔزَِشْ َوثَشِريْ ٌِمَىٍَِ َُإُِِى
َّ ِ
"Бигӯ: ман молики сӯду зижне барои худ нестам,
магар он миқдоре, ки Худованд бихоцад ва агар ғайб
медонистам, манофеъи фаровоне насиби худ мекардам ва
аслан шар ва бадк ва бало ба ман намерасид. Ман касе ҷуз
бимдицанда ва муждадицандаи мӯминон (ба азоб ва
савоби яздон) намебошам".
Тарафи дигари қазия цам инаст, ки социрон ва
коцинон барои даржфти иттилоъоти худ аз Ҷинцо кумак
мегиранд, дар цоле ки худ Ҷинцо низ қудрате барои
шинохти ғайб надоранд. Қуръон дар мавриди Ҷинницои
тацти амри Сулаймон (а) нақл мекунад, ки онон марги
Сулаймонро мутаваҷҷец нашуданд:
. ﴾ِ﴿َفٍََّّب َخشَّ َرجَََُّٕذِ اٌْجُِّٓ َؤْْ ٌَىِ وَبُٔىا َ ِعٍَُّىَْ اٌْ َغُِتَ َِب ٌَِجثُىا فٍِ اٌْ َعزَاةِ اٌُّْ ِهني
"Цангоме, ки Сулаймон (ки дар мижни Ҷиннижн бар
асои худ такя зада буд ва корцои эшонро мепойид) фуру
афтод. Фацмиданд, ки агар онон аз ғайб муталлеъ буданд,
дар азоби хоркунанда байгорк ва асорат) боқк
намемонданд".
Ба цамин далел эътиқод ба кори фолгирцо ва
пешгӯцо, ки даъвои шинохти ғайбро доранд, куфр
варзидан ба ожти равшангаре аст, ки Худованд нозил
фармуда аст.
1
2

: Сураи Аъроф 188
: Сураи Саба 14
57

حقيقت توحيد

Цақиқати Тавцид

Цоло, ки муроҷиъа ба ин афрод ва тасдиқи гуфтацои
онон чунин ҷойгоци паст ва беарзише дар дини Худо
дорад, назари ту роҷеъ ба худи фолбинцо ва пешгӯцо
чист? Возец аст, ки онон аз дини Худо хориҷ ва дини Худо
цам аз онон ҷудо ва безор аст ва дар цадис чунин омадааст,
ки: "касе, ки фоли бад гирад ж барояш фол гирифта шавад
ва касе, ки пешгӯйи кунад ж барояш пешгӯйи кунанд ва ж
сецр анҷом дицад ва ж барояш сецр анҷом дицанд, ҷузъи
ман ва уммати ман нест"1.
8. Назр кардан барои ғайри Худо
Назр барои ғайри Худо (цар чк ва цар кас, ки бошад)
ширк аст, монанди назр барои мурдагон, зеро назр
ибодат ва сабаби наздикк ба Худо аст ва ибодат ҷуз барои
Худо ҷоиз нест. Худованд мефармояд:
. ﴾ٍ﴿وََِب ؤَٔفَ ْمُزُِ ِِٓ َٔفَمَخٍ ؤَوِ َٔزَ ِسُرُِ ِِٓ َٔزْسٍ فَةَِّْ اٌٍََّٗ َ ِعٍَُُّٗ َوَِب ٌٍِظَّبٌِ ِّنيَ ِِٓ ؤَٔصَبس
"Цар цазинаеро, ки (дар роци хайр ва шар)
мутацаммил мешавед, ж цар назреро, ки ба гардани
мегиред,
бегумон
Худованд
онро
медонад
ва
ситамгаронро жваре нест".
Манзур аз золимон дар ин оят мушрикин мебошанд,
зеро ширк зулми азим аст ва касе, ки цадафи ибодаташ
ғайри Худо бошад, дучори ширк гардидааст.
Яке аз уламо мегӯяд, ки: "Он чк ки бештари мардум
ба хотири он назр мекунанд –тибқи он чк дида мешавад- ж
дар мавриди шахс ж чизе аст, ки гум кардаанд, ж маризе
доранд, ж нижзе доранд. Дар ин сурат назди қабри
инсонцои солец мераванд ва мегӯянд: "Эй оқои ман! агар
Худованд (ба воситаи ту) гумшудаамро боз гардонад, ж
маризамро шифо дицад, ж нижзамро бароварда созад, он
миқдор тилло ж ғизо ва ж шамъ ва равғанро барои ту цадя
1
2

: Ривояти Баззор бо санади ҷайид
: Сураи Бақара 270
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мекунам. Аммо бояд донист, ки чунин назре тибқи назари
цамаи уламо ботил аст, ба чанд далел:
Аввал: Зеро ин назр барои махлуқ шудааст ва назр
барои махлуқ ҷоиз нест, зеро назр навъе ибодат аст ва
ибодат барои махлуқ ҷоиз нест.
Дуввум: Шахсе, ки барои вай назр мешавад, мурда
аст ва мурда наметавонад молики чизе бошад.
Саввум: Шахсе, ки чунии назре мекунад, муътақид
аст, ки мурдагон тавоноии анҷом додани корцо ва дахолат
дар умури дунжро доранд ва эътиқод ба чунин чизе куфр
аст".
Он олим дар идома мегӯяд: "дар цоле, ки инро
донистк, бидон, ки дирцамцо ва шамъцо ва равғанцо (ва ж
цар чизи дигаре), ки бо боргоци авлиж ва қубури онон
бурда шавад, то ба онон наздик гарданд ва ризояташонро
ҷалб кунанд, тибқи назари цамаи уламои Ислом царом
аст ва назре, ки царом аст, анҷоми он лозим нест ва цатто
нодуруст аст, зеро:
Аввал: Он назр мутобиқи дастури Пажмбар (с)
набуда ва эшон фармудаанд, ки "цар кас коре анҷом
дицад, ки мутобиқи дастури мо набошад, мардуд аст".1
Дуввум: Назр барои Худо ширк аст ва ширк ҷузъи
он даста аз умури царом нест, ки барои ҷуброни он нижз
ба каффора ва фидя ва ғайра бошад ва фақат нижз ба
истиғфор дорад. Имом Ибни Таймия низ чунин назаре
дорад.
Саввум: Назри он шахс гуноц аст ва дар Суннати
Пажмбар (с) бажн шуда, ки цар назре агар шомили гуноц ж
ширк бошад, на танцо вафо ба он лозим нест, балки
ноҷоиз аст. Дар ин маврида дар сацеци Бухорк аз Ойша
(р) ба сурати марфӯъ омада аст, ки: "Агар касе барои

1

: Ривояти Муслим
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ибодати Худо назре кард, бояд онро анҷом дицад ва агар
касе барои кори гуноц назр кард, онро анҷом надицад".
Ва низ аз Собит бин Заццок ривоят шудааст, ки:
"Марде назр кард, ки дар "бавона" шутуреро қурбонк
кунад. Барои ин кор аз Пажмбар (с) суол кард, эшон
фармуд: "Ож дар он макон дар замони ҷоцилият буте
вуҷуд дошт, ки ибодаташ кунанд?" арз карданд: на!.
Фармуд: " Пас ож дар онҷо ҷашне аз ҷашнцои мушрикон
анҷом мешуд?" арз карданд: на! Сипас фармуданд: "пас ба
назрат вафо кун, зеро (фақат) дар корцои гуноц ва умуре,
кри дар ихтижри инсон нест, ба назр вафо намешавад"1.
9. Қурбонк кардан барои ғайри Худо
Яке дигар аз анвоъи ширк, пешкаш кардани қурбонк
ва сар буридани цайвон барои ғайри Худо аст. Равиши
ҷории мушрикин дар цамаи умматцо ин буда, ки ба
василаи қурбонк кардани цайвон, художн ва бутцои худро
хушнӯд созанд. Дар натиҷа Ислом чунин амалро ботил
кард ва дар ояти 3 сураи Моида фармуд:
. ﴾ ...ِ وََِب ُرِثحَ َعًٍَ إٌُّصُت.... ِِٗ وََِب ُؤًَِّ٘ ٌِ َغُِشِ اٌٍَِّٗ ث... ُِ﴿حُشَِِّذِ َعٍَُِ ُى
"Бар шумо царом аст (хурдани гушти) цайвоноте, ки
ба цангоми забц номи ғайри Худо бар онцо бурда шавад ва
цайвоноте, ки барои наздикк ба бутцо қурбонк шудаанд
ва Худованд амр карда, ки қурбони фақат барои Худо
бошад".
Ба цамин далел, Худованд ба Пажмбараш дастур
медицад, ки намоз ва қурбониашро барои Худо анҷом
дицад:
. ﴾ِحش
َ ِٔ﴿فَصًَِّ ٌِشَثِّهَ وَا

: Ривояти Абудовуд
: Сураи Моида 3
3 : Сураи Кавсар 2
1
2
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Ва ба ӯ амр мекунад, ки дар мижни мушрикин эълом
кунад, ки равиши ӯ дар намоз ва қурбонк бар хилофи
онон аст:
. ﴾ُحَُبٌ وَ ََِّبرٍِ ٌٍَِِّٗ سَةِّ اٌْعَبٌَ ِّنيَ ٌَب َششَِهَ ٌَُٗ َوِثزٌَِهَ ؤُِشِد
ِ ََِصٍَبرٍِ َؤُغُىٍِ و
َ َِّْ﴿ ُلًْ ب
"Бигӯ: намоз ва қурбонк ва зистани ман аз они
Худост, ки Парвардигори ҷацонижн аст, Худоро цеҷ
шарики нест ва ба ман цамин дастӯр дода шудааст".
Аз Алк (р) ривоят аст, ки фармуд: "Расули Худо (с)
дар мавриди чацор чиз бо ман сухан гуфт ва фармуд:
"Худованд бар касе, ки барои ғайри ӯ қурбонк кунад, ж
падар ва модарашро нафрин менамояд, ж бо нуфуз ва
қудрати худ шахсеро, ки муҷрим аст ва бояд муҷозот
шавад цимоят кунад ва аз дасти қонун махфк созад ва ж
цудуд ва марзи заминро тағйир дода ва ба мулки худ
бияфзояд, лаънат кардааст"2.
Ториқ бин Шиъоб низ аз Пажмбар (с) ривоят
мекунад, ки фармуд: "Марде ба хотири як магас ба
бицишт рафт ва марди дигар ба хотири як магас ба
ҷацаннам дохил шуд". Арз карданд: Эй Пажмбари Худо чк
гуна? Фармуд: "ДУ мард аз канори қавме, ки бут доштанд ,
гузаштанд. Онон ба цеҷ кас иҷозати убур надоданд, то ин,
ки чизе барои бути онцо цадя кунад. Пас ба яке аз он ду
марди мусофир гуфтанд: чизе цадя кун. ӯ гуфт: чизе
надорам, ки цадяи бути шумо кунам. Гуфтанд: Цатто агар
магасе бошад, пазируфтааст... ӯ магасеро цадия кард.
Онон роци ононро барояш боз карданд. ӯ саранҷом бо
ҷацаннам дохил шуд. Онон ба марди дуввумк цам
гуфтанд: чизе цадия намо, гуфт: ман ҷуз барои
Парвандигори мутаъол чизе цадия намекунам. Пас
гарданашро заданд ва ӯ ба бицишт дохил гардид"3.
: Сураи Анъом 162-163
: Ривояти Муслим
3 : Ба ривояти имом Ацмад
1
2
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Пажмбар (с) он марди мӯминро сутуд ва хабар дод,
ки ба бицишт ворид шуда чун ба кушта шудан розк шуд,
аммо ба цадия кардани чизе барои ғайри Худо розк
нашуд. Ин масъала бисжр асоск аст ва касе, ки цозир аст
магасеро барои ғайри Худо тақдим кунад, имкон дорад
дар оянда шутуреро цам тақдим кунад.
Ислом ба қадре нисбат ба тавцид ва парцез аз ширк
царис аст, ки ҷоиз намедонад дар маконе, ки мацали
қурбонк кардан барои ғайри Худо буда, чизе барои Худо
қурбони шавад ва ин масъала дар цадиси Собит бин
Заццок, ки назр карда буд, дар "бавона" шутуреро барои
Худо қурбонк кунад, бажн шуд.
10. Нацс ва бадшугун пиндоштани ашж шикр аст
Нацс пиндоштани ашж низ ширк аст. Яъне ин, ки
бархе садоцо, ашж ва ғайраро нишонаи бадшугун будани
он бидонад. Масалан агар шахсе қасд сафар ж издивоҷ, ж
анҷоми як амали тиҷориро дорад, аммо ба хотири яке аз
он маворид, ки зикр кардем, кори худро анҷом надицад,
дучори ширк гардида аст, зеро таваккали худро барои
Худо холис накарда ва ба тарафи ғайри Худо таваҷҷуц
намуда ва ба багшугунии ашж эътиқод пайд карда аст".
Имом Ацмад аз Пажмбар (с) ривоят мекунад,ки
фармуд: "касе, ки эътиқод ба нацваст ва бадгушуии ашж
вайро аз анҷоми кораш мунсариф кунад, ширк варзида
аст". Арз карданд: "эй Пажмбар (с) каффораи он чист?
Фармуд: "бояд бегӯед: ""اللهه ال ييهإ إال ييهإال طال يهإ إال يهإال, яъне
"Худовандо! Фақат ончиро, ки ту хайр қарор дици, хайр
аст ва фақат он чиро ки шар қарор дицк, шар аст ва худое
ҷуз ту надорад".
Бояд донист, ки агар дар қалби касе гирифтагк ва
эцсоси шар ва бадк нисбат ба бархе ашж эҷод шуд, цеҷ
таъсире ва зараре бар цоли ӯ нахоцад дошт. Албатта ба
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шарте, ки бо таваккал бар Худо кору роци худро идома
дицад ва эътиқод ба нуцуст ва бадшугунии ашж вайро аз
анҷоми кор боз надорад. Абудовуд ва Тирмизк аз Ибни
Масъуд ба сурати марфуъ ривояте нақл мекунанд, ки
гуфта: "бадшугунк ва нацс донистани ашж ширк аст (се
бор) ва цамаи мо... аммо Худованд ба василаи таваккал
онро аз байн мебарад".
Маънии ҷумлаи охири ривоя инаст, ки цамаи мо дар
қалби худ ба хотири заъфи башарк то цадуде ба ин
бовари ғалат муътақидем, аммо мазияте инсони мӯмин
инаст, ки Худованд ба василаи таваккали ӯ ва ба хотири
баракати он, он нигароницо ва дилшурацои зургузарро аз
байн мебарад, зеро фармуда аст:
. ﴾ ُُٗغج
ِ ََوًْ َعًٍَ اٌٍَِّٗ فَهُىَ ح
َّ ﴿وَ َِِٓ َزَى
"Касе, ки ба Худо таваккал кунад, Худо барояш кофк
аст".
Мутазод бадгушуйи, нек донистан ва хушбин будан
аст. Яъне инсон цамеша дар интизори хайр аст ва цар чк
бишнавад ж бубинад, ба хайр таъвил кунад.
Пажмбаи Худо (с) фоли нек заданро дуст дошт. Дар
цадисе омада, ки фармуд: "ман фоли нек заданро дӯст
дорам". Арз карданд: фоли нек чист? Фармуд: "гуфтори
накӯ".
Намунае аз фоли нек: масалан шахсе мариз аст,
мешунавад, ки дигаре мегуяд: эй солим. Он шахси мариз
шунидани ин каломро ба фоли нек ва расидан ба
саломатк ва сицат мепиндорад. Чунин амале накуст, зеро
ангезае аст барои умедворк ва цусни зан ба Худои таъоло.
Аммо фоли бад задан шомили бадгумонк ба Худо ва
интизори бало аз ғайр аз ӯст, дар цоле, ки иллате цам
барои бало вуҷуд надорад.

1

: Сураи Талоқ 3
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Ислом роццои нуфузи ширкро бастааст
Ислом тавциди холисро овард ва бо цар ду навъ
ширки акбар ва ширки асғар мубориза кард ва ба
шиддат нисбат ба он цушдор дода ва дар ин ҷицат
шевацои мухталифе ба кор гирифт. Яке аз боризтарин
равишцои Ислом барои мубориза бо ширк, бастани
тамоми роццое аст, ки буйи ширк медицад.
Аз ҷумла роццои нуфузи ширк метавон ба
мавориди зер ишора кард:
1. Зиждарӯйи дар бузургдошти Пажмбар (с)
Пажмбар (с) аз зиждарӯйи дар бузургдошт ва
ситоиши худо нацй намуда ва фармуд: "он гуна, ки
Масецижн Исоро мадц ва ситоиш карданд (ва мунҷар ба
Худо қарор додани вай шуд) маро ситоиш накунед,
зеро ман цам бандаи Худо цастам, пас дар мавриди ман
бигӯед: бандаи Худо ва Расули ӯ".
Қуръони Карим онгоц, ки мехоцад болотарин
ситоишро барои Пажмбар (с) ба кор гирад, мефармояд:
. ﴾ح ِّذُ ٌٍَِِّٗ َّاٌزٌِ ؤَٔ َضيَ َعًٍَ َعِج ِذِٖ اٌْ ِىزَبةَ وٌََُِ َجِ َعًْ ٌَ ُٗ عِ َىجَب
َ ٌْ﴿ا
"Цамд ва сипос Худоеро сазост, ки бар бандае худ
(Муцаммад) китоб (Қуръон) ро фуру фиристод ва дар
он цеҷ гуна инцироф ва каҷк надодааст".
. ﴾ًَ﴿َفإَ ِوحًَ بًٌَِ َعِج ِذِٖ َِب ؤَ ِوح
"Пас Ҷибрил ба бандаи Худо (Муцаммад) вацй
кард, он чиро, ки мебоист вацй кунад".
Пажмбар (с) царгоц аз касе чизе мешунид ва ж
медид, ки нишон аз зиждарӯйи дар цаққи эшон дошт,
аз он шахс нороцат шуда ва ба вай цушдор медод, ки
чунин амале дар роци цақ ва цидоят вуҷуд надорад.
1
2

: Сураи Кацф 1
: Сураи Наҷм 10
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Абудовуд бо санади ҷайид аз Абдулло бин
Шухайр (р) ривоят мекунад, ки гуфт: "Ман ба цамроци
гуруци Бани Омир назди Пажмбар (с) рафтам ва арз
кардам: Шумо оқои мо цастед, фармуд: "Худованди
таъоли Сайид ва оқо аст".
Аз Анас цам ривоят шуда, ки иддае гуфтанд: "эй
Пажмбари Худо, эй хайри мо ва эй хайрзодаи мо, эй
Оқои мо ва эй оқозодаи мо". Эшон фармуданд: "эй
мардум! Мутобиқи одати худ маро хитоб кунед,
мувозиб бошед, ки шайтон шуморо фиреб надицад.
Ман Муцаммад писари Абуллоц ва Расули Худо цастам.
Манро аз ҷойгоце, ки Худо бароям таъйин намуда,
болотар набаред"1.
Як бори дигар марде бо эшон гуфт: " цар он чк
Худо ва шумо бехоцед", фармуд: "ож маро шарики Худо
қарор додк? Пас инро нагӯ ва бигӯ: цар он чк Худо
бихоцад"2.
2. Зиждарӯйи дар цаққи инсонцои солец
Аз ҷумлаи мавориде, ки Ислом аз он нацй карда ва
нисбат ба он цушдор дода, зиждарӯйи дар мавриди
солицин аст. (ин масъала яке аз мавориди инцирофи
ақвом аст). Иддае дар мавриди Масец зиждарӯйи
карданд ва ӯро фарзанди Худо, ж саввумин сегонацо
қарор доданд. Ва бархи дигар гуфтанд: Худо цамон
Масец бин Марям аст. Ва иддаи дигар донишмандон ва
роцибонашонро ба ҷойи Худои якто бо худойи
гирифтанд. Би ин хотир аст, ки Худованд аз амалкарди
Ацли китоб нацй карда ва корашонро зишт шумурда ва
мефармояд:

: Ривояти Насойи бо санади ҷайид
: Ривояти Насойи

1
2
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. ﴾َّ﴿ََبَؤ ًَِ٘ اٌْ ِىزَبةِ ٌَب رَ ِغٍُىا فٍِ دَِِٕ ُىُِ وٌََب رَمُىٌُىا َعًٍَ اٌٍَِّٗ بٌَِّب اٌْحَك
"Эй ацли китоб! Дар дини худ ғулӯ накунед (ва дар
бораи Исо роци ифрот ва тафрит напуед) ва дар бораи
Худо ҷуз цақ нагуед".
ًُ﴿ُلًْ ََبَؤ ًَِ٘ اٌْ ِىزَبةِ ٌَب رَ ِغٍُىا فٍِ دَِِٕ ُىُِ َغُِشَ اٌْحَكِّ وٌََب رََّزِجعُىا َؤِ٘ىَاءَ لَىٍَِ َلذِ ظَاٍُّىا ِِآِ َلجِا
. ﴾ًُِِاٌغج
َّ ِوََؤظٍَُّىا َوثِريّا َوظٍَُّىا َعِٓ عَىَاء
"Бигӯ эй Ацли китоб! Ба ноцақ дар дини худ роци
ифрот ва тафрит напуед ва аз ацво ва майлцои гуруце,
ки пеш аз ин гумроц шудаанд ва бисжреро гумроц
кардаанд ва аз роци рост мунцариф гаштаанд, пайравк
нанамоед".
Зиждарӯйи дар мавриди солицин боиси эҷоди
аввалин ширк дар замин шуд, яъне ширки қавми Нуц.
Дар сацеци Бухорк цадисе аз Ибни Аббос дар мавриди
художни қавм, яъне "Вуд" ва "Сувоъ" ва "Яғус" ва "Яъуқ"
ва "Наср" омада, ки мегӯяд: "Ин номцо, номи мардони
солец аз қавми Нуц аст, ки пас аз вафоти онон, шайтон
ба он қавм илқо кард, ки дар ҷойгоци онон
муҷассамацоеро бо номи худашон қарор дицед (то
ждбуд бошад). Онон чунин карданд, аммо ибодаташон
намекарданд, бо гузашти он насл ва фаромӯш шудани
илм ва дониш, насли ҷадид ба ибодати онцо
пардохтанд.
Аз ин ҷо мутаваҷҷец мешавем, ки ғулӯ ва
зиждарӯйи мусалмонон дар цаққи афроде, ки ононро
солец ва валии Худ медонанд, махсусан дар мавриди
касоне, ки бар рӯйи қабрцояшон боргоц ва мазор сохта
шуда, мунҷар ба анвоъе аз ширк мешавад. Масалан,
барои онцо назр ва қурбонк мекунанд, ж аз онон кумак
мехоцанд ва ж Худоро бо мақоми онон савганд медицанд
ва ғайра. Ва чк бисжр ғулӯ дар мавриди онцо мардумро
1
2

: Сураи Нисо 171
: Сураи Моида 77
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ба сӯйи ширки акбар мекашонад. Яъне, бархе чунин
мепиндоранд, ки онон афроди солец ва авлиж тавоноии
тасарруф ва таъсир дар умури ҷацонро бар хилофи
асбоб ва равишцои одк доранд. Пас цам аз Худо ва цам
аз онон кумак мехоцанд ва цатто бархе фақат аз онон
кумак мехоцанд ва ин гуноци бузург ва гумроции шадид
аст.
3.

Бузургдошти қубур

Ислом ба шиддат аз таъзим ва бузургдошти
қубурцо, махсусан қубури Анбиж ва солицин нацй
намудааст ва ба ин хотир цар кореро, ки ба ин амал
биянҷомад, нацй намудааст, аз ҷумал:
Аввал: Қабр набояд ба масҷид табдил шавад
Имоми Муслим дар китоби худ аз Пажмбар (с)
нақл мекунад, ки қабл аз вафот ба панҷ амр тавсия
намуд, ки яке аз онцо инаст, ки фармуд: "Огоц бошед,
касоне, ки пеш аз шумо буданд қабрцои Пажмбарони
худро ба масҷид табдил карданд. Огоц бошед, ки шумо
чунин накунед ва ман шумор аз ин кор нацй мекунам".
Ойша ва Ибни Аббос (р) мегӯянд: "Цангоме, ки
Пажмбар (с) дар дами марг буд, порчаеро бар рӯйи худ
мекашид (дар цолати сардард) вақте, ки бецтар шуд
онро бардошт. Дар ин холат фармуд: "Лаънати Худо
бар Яцуд ва Насоро бод, зеро онон қубури Пажмбарони
худро ба масоҷид табдил доданд, коре, ки аз он нацй
шудааст"1.
Дуввум: Набояд рӯ ба қабр намоз хонда шавад
Дар цадис омада аст: (Бар рӯйи қабрцо нанишинед
ва ба самти онцо намоз нахонед"2. Яъне: Цангоми намоз,
набояд қабрцо ба самти қибла бошанд.
1
2

: Муттафақун алайци
: Ривояти Муслим
67

حقيقت توحيد

Цақиқати Тавцид

Саввум: Набояд бар рӯйи қабрцо чароғ ж шамъ
равшан намуд ва онро чароғонк кард
Дар цадис омада аст, ки: "Худованд занонеро, ки
қабрцори зижрат мекунанд ва касоне, ки бар рӯйи онцо
масҷид месозанд ва ж онро нӯронк мекунанд, лаънат
кардааст".
Чацорум: Сохтани бино рӯйи қабр ва гаҷ задан
рӯйи он мамнӯъ аст
Муслим аз Ҷобир ривоят мекунад, ки гуфт:
"Пажмбар (с) аз гаҷкории қабр ва нишастан рӯйи он ва
сохтани бино бар рӯйи он нацй намудааст".
Панҷум: Набояд бар рӯйи қабр чизе навишта
шавад
Дар цадиси Ҷобир ин матлаб низ омадааст, ки
Пажмбар (с) аз гаҷ задани рӯйи қабр ва навиштан бар он
нацй намуд1.
Шашум: Набояд қабрцоро аз сатци замии
баланд кард
Дар цадис Алк (р) омада, ки "Пажмбар (с) вайро
фиристон то цамаи қабрцои муртафеъро бо хок яксон
кунад"2.
Дар сунани Абудовуд низ цадисе аз Пажмбар (с)
омада аст, ки аз истифода аз санг ва оҷур ва ғайрм нацй
кардааст. Ба цамин далел гузаштагони уммат истифода
аз оҷурро дар қабристонцо макруц медонистанд.
Цафтум: Набояд қабрцо мацали таҷаммуъ шудан
ва гуфтугӯ кардан бошад
Абудовуд аз Абуцурайра ба сурати марфӯъ аз
Пажмбар (с) ривоят мекунад, ки "Хонацои худро
1
2

: Ривояти Абудовуд ва Тирмизк
: Ривояти Муслим
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қабристон насозед ва қабри маро мацали иҷтимоъ
қарор надицед ва бар ман дуруд фиристед, зеро цар
куҷо бошед, дуруди шумо ба ман хоцад расид".
Абуяъло бо санади худ аз Алк бин Цусайн ривоят
мекунад, ки ӯ мардеро медид, ки вориди шикофе дар
канори қабри Пажмбар шуда ва ба дуо кардан
мепардохт. Алк бин Цусайн ӯро аз ин кор нацй кард ва
гуфт: шуморо аз цадисе, ки аз падарам шунидам ва ӯ аз
ҷаддам ва ӯ аз Пажмбар (с) шунидааст, бо хабар
месозам, ки фармуд: "қабри маро мацали таҷаммуъ
қарор надицед ва хонацои худро бо қабристон табдил
накунед, дуруди шумо цар куҷо, ки бошад ба ман
мерасад".
Дар матни Арабии цадис омадааст, ки "қабри
маро мацали "ид" қарор надицед. Манзур ин аст, ки
онҷоро мацали иҷтимоъ қарор надицед ва дар канори
он нанишинед.
Қабри Пажмбар (с), ки боарзиштарин
қабри
мавҷуди рӯйи замин аст, набояд мацали ид қарор дода
шавад, пас ба тариқи набояд қабри дигаронро мацали
ид қарор дод. Агар касе цам хостори дуруд фиристодан
бар Пажмбар (с) аст, метавонад цар куҷо бошад, бар
эшон дуруд фиристад, зеро ба эшон хоцад расид.
Чаро набояд қабрцоро таъзим кард?
Цикмати нацйи Ислом аз таъзими қубур инаст, ки
таъзим агар анҷом шавад, василае барои эҷоди ширки
асғар ва акбар аст. Цамон гуна, ки дар қавми Нӯц
иттифоқ афтод ва имрӯза низ шоциди он цастем.
Ғулӯ ва зиждарӯйи дар мавриди қабри солицон,
онро ба бутцо табдил мекунад, ки ибодат мешаванд, ба
цамин далел Пажмбар (с) ба таври сарец мефамояд:
"Худож қабри маро ба буте, ки парастиш шавад, табдил
насоз, зеро ғазаби Худованд бар қавме, ки қабри
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Пажмбарони худро ба масоҷид табдил сохтаанд, ҷорк
шудааст"1.
Аммо он чк цар мусалмони ғаюр дар дин нисбат
ба он дар таассуф аст, инаст, ки имрӯза бисжре аз
мардуми мусалмон мубтало ба амале шудаанд, ки
Пажмбар (с) аз он нацй кардааст. Зеро қабри бархе аз
солицонро мацали иҷтимоъ қарор дода, онцоро
мацкаму устувор ва музайян ба зевари олот намудаанд
ва барои он масоҷид ва гунбадцое сохта ва чароғцо ва
шамъцое равшан кардаанд ва барои қабрцо амволи
зиждеро вақф ва назр намуда ва цамонанди Каъба онро
тавоф мекунанд. Илова бар ин монанди "Цаҷарул-асвад"
онро ламс намуда ва диворцои онро барои бӯса задан
густариш додаанд, бархе барои он саҷда карда ва
гунацои худро ба хоки онҷо оғушта мекунанд ва дар
баробари он хушуъ ва хузух мекунанд ва цамонанди
инсонцои мискин истода ва аз социби қабр бо гиря ва
зорк кумак мехоцанд ва ба таври мустақим барои
пардохти қарзцо, гушоиши мушкилот, рафъи
парешонк, шифоъи маризцо ва пирӯзк бар душманон
аз онцо дархости жрк мекунанд. Бархе аз мардум, низ
дархостцои худро ба сурати мактуб барои социби қабр
менависанд, цамаи инцо ширки ошкор аст. ال حول طال قوة إال
باهلل.

4. Мутабаррик доштани дарахту санг ва ғайра
Яке аз дигар мавориди ширк, ки Пажмбар (с) бо он
мубориза карда мутабаррик донистани дарахту санг ва
ғайра мебошад. Ба гунае, ки муътақиданд дар ин ашж,
асрор ва баракати хосе вуҷуд дорад, ки цар кас онро
масц намояд, ж дар атрофи он тавоф карда ва онро

1

: Ривояти Молик
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зижрат кунад ва ж канор он бишинад, он баракат ва
асрорро ба даст меоварад.
Агар касе чунин эътиқоде дошта бошад ва ба ин
аъмол идома дицад, дучори ширки акбар мешавад.
Бутцои бузург ва машцури Араб цам монанди "лот" ва
"манот" ва "узо" ба тартиб дар ибтидо сахра ва санг ва
дарахт буданд. Ба цамин далел аст, ки Пажмбар (с) аз
таъзим ва бузургдошти қубур нацй карда ва онро
мамнуъ дониста аст.
Тирмизк аз Абувофиди Лайск нақл мекунад, ки
мегуяд: "Цамроц бо Пажмбар (с) барои ғазваи Цунайн
рафтем –дар цоле, ки мо тоза аз миллати куфр ҷудо
шуда будем- дар он замон мушрикини як дарахти сидр
доштанд, ки дар канори он нишаста ва ба он табаррук
меҷустанд ва силоццои худро ба он овезон мекарданд.
Ин дарахт ба "зоти анвот" машцур шуда буд. Мо дар
масири царакат ба Цунайн ба он дарахт расидем. Ба
Пажмбар (с) гуфтем: Эй Пажмбари Худо (с)! Цамон гуна,
ки мушрикин чунин дарахте доранд барои мо цам
мисли онро қарор бидец. Пажмбар (с) фармуд: "Аллоцу
акбар! Ин кор равиши гузаштагони Бани Исроил аст
(санан) . Қасам ба касе, ки ҷонам дар дасти ӯст, цамон
чизеро гуфтед, ки Бани Исроил ба Мусо гуфтанд:
. ﴾َْ﴿ََبُِىعًَ اجِعًَ ٌََٕب بٌَِهّب َوَّب ٌَ ُهُِ آٌِهَخٌ لَبيَ بَِّٔ ُىُِ لَىَِْ رَجِ َهٍُى
"Гуфтанд: эй Мусо! Барои мо маъбуде бисоз цамон
гуна, ки онон дорои маъбудцое цастанд. Мусо гуфт:
шумо нодоне цастед (ва намедонед ибодати ростин чист
ва Худое, ки бояд парастида шавад, кист?"2.
Зоцири ривоят чунин нишон медицад, ки онон
фақат қасди табаррук ҷустан ба он дарахт ва овезон
кардани силоццо бар он доштанд, аммо бо ин вуҷуд
1
2

: Сураи Аъроф 138
: Ривояти Тирмизк ва онро сацец донистааст
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Пажмбар (с) онцоро ба шиддат манъ мекунад, то аз
цамон ибтидо роцро бар ширк баста бошад.
Ин цам ҷойи таъассуф дорад, ки бисжре аз
мусалмонон аз равиши Пажмбар (с) гумроц шуда ва
суннати пешинижнро пайравк мекунанд ва барои худ
сангцо ва чубцо ва муҷассамацое доранд, ки аз он
табаррук меҷуянд, онро масц карда ва дар канорашон
дуо мекунанд ва цатто онро василае расиданд ба Худо
қарор дода ва худро цамонанди мушрикин, ки ба бутцо
вобаста карда буданд, ба онцо вобаста кардаанд. Дар
воқеъ дар мижни муслимин чизцои бисжр монанди
"зоти анвот вуҷуд дорад, ки Пажмбар (с) аз он нацй
намудааст.
Бар мусалмонон ва цокимон ва хусусан олимон
воҷиб аст, ки ин амри мункарро аз байн бурда ва ин
дарахтон ва сутунцо ва қабрцо ва чубцо ва чашмацо ва
сангцо ва ғайраро (ки ҷанбаи муқаддас ва табаррук
гирифтанд) нобуд кунанд ва бо ин кор аз равиши
Пажмбар (с) пайравк кунанд, ки Алиро барои нобудии
қабрцои барҷаста ва цамвор намуданди қабристон амр
намуд.
Дар сацеци Муслим омада, ки Абулцижҷи Асадк
мегӯяд: "Алк (р) ба ӯ гуфт: Эй Абулцижҷ! Цамон гуна, ки
Пажмбар (с) ба ман амр кард, ки цамаи муҷассамацоро
муталошк ва цамаи қабрцои муртафеъ ва барҷастаро бо
хок яксон кунам, ман низ туро ба ин кор амр мекунам".
Имом Тартасии Моликк гуфтааст: "Цангоме, ки
Умар (р) шунид иддае аз мардум ба канори дарахти
"Байъатур-ризвон", яъне мацали байъати Асцоб бо
Пажмбар (с) мераванд, то онҷо намоз бихонанд, дастур
дод, ки он дарахтро барои ҷалавгирк аз эҷоди фитна
қатъ кунанд".
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Цоле, ки Умар (р) бо дарахте, ки дар Қуръон ба он
ишора шуда ва Пажмбар дар зери он бо Асцоби худ дар
зери он байъат намуда, чунин бархурд мекунад, бо
муҷассамацо ва бутцое, ки сабаби густариши фитна ва
шиддат жфтани балоцо ва мусибатцо шуда, чк бояд
кард?.
Имом Тартаск дубора мегӯяд: "Худованд ба шумо
рацм кунад, ҷустуҷӯ кунед, цар ҷо дарахте жфтед, ки
мардум ба он таваҷҷуц намуда ва таъзимаш карданд ва
аз он орзӯй шифои бемориро доштанд ва дар он мех
кубида ва бар рӯйи он порча овезон карданд, онро қатъ
кунед, зеро цамон "зоти анвот" аст.
Мубаррир бин Сувайд гуфта аст, ки: цамроци
Умар бин Хаттоб (р) дар роци Макка намози субцро
хондам. Дар намоз сураи Фил ва Қурайшро хонд. Пас аз
он дид, ки мардум аз масирцои мухталиф ба ҷое
мераванд. Пурсид: онон куҷо мераванд? Гуфта шуд: Эй
Амири мӯминон! Онон ба масҷиде мераванд, ки
Пажмбар (с) дар он намоз хонда аст. Умар (р) гуфт:
гузаштагон низ бо анҷоми цамин кор цалок шуданд.
Онон низ ба дунболи осор ва биноцои Пажмбаронашон
буданд ва онро ба каниса ва калисо табдил карданд. Пас
шумо агар бо сурати иттифоқе царгоми намоз бо чунин
маконцое расидед, дар он намоз бихонед, дар ғайри ин
сурат аз онҷо бигзаред ва ба таври махсус барои адои
намоз ба онҷо наравед".
Ин иқдом Умар бин Хаттоб нишон аз дарки волои
ӯ аз дин ва алоқаи шадиди ӯ барои цифозати ақидаи
муслимин ва ҷалавгирк аз ғулӯ ва инцирофи онон
дорад.
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5. Алфозе, ки рангу бӯйи ширк доранд
Яке аз дигар мавориде, ки Пажмбар (с) аз он нацй
намуда, ба кор бурдани алфозест, ки нишоне аз ширк, ж
беадабк нисбат ба Худованд дорад ва ин ба хотири
цифозати эшон аз цад ва марзи тавцид аст.
Аввал: Аз ҷумлаи гуфтацои ширкомез инаст, ки
касе бигӯяд: "цар чк ки Худо ва фалон бихоцад, цамон
хоцад шуд", ж "бо номи Худо ва подшоц ва миллат"
қаблан бажн шуд, ки Пажмбар (с) ба касе, ки вайро
чунин хитоб кард, таҷаккур дод, ки чунин нагӯяд.
Цузайфа аз Пажмбар (с) нақл мекунад, ки фармуд:
"Нагӯед цар чк, ки Худо ва фалонк бихоцанд, балки
бигӯед: "цар чк Худо ва пас аз Худо фалонк бихоцад,
цамон хоцад шуд"1.
Дуввум: Ё ин, ки гуфта шавад: агар Худо ва фалон
набуданд, ж бар Худо ва бар ту эътимод кардам ва
ғайра.
Ибни Аббос дар тафсири ояти ﴾ ُِ﴿ َفٍَب رَجِ َعٍُىا ٌٍَِِّٗ ؤَٔذَادّا وََؤُِٔز2
َْ رَ ِعٍَُّاىмефармояд: "андод цамон ширк аст, ки аз роци
рафтани мурча бар сахраи сижц дар шаби торик
махфитар аст ва маънои он инаст, ки бигӯйи: "савганд
ба Худо ва ҷони ту эй фалонк ва савганд ба ҷонам" ж
бигӯйи: "агар саги фалонк набуд, дузд ба мо цамла
мекард", ж шахсе ба дӯсташ бигӯяд: "цар чк, ки Худо ва
ту бихоцед", ж касе бигӯяд: "агар фалон ва фалон
набуд...". Цамаи ин маворид ширк аст"3.
Саввум: яке дигаре аз ин алфоз инаст, ки инсонцо
бо асмои Худо ж мавориде, ки фақат шоистаи ӯст, ном
гузошта шаванд.

: Ривояти Абудовуд бо санади сацец
: Сураи Бақара 22
3 : Ба ривояти Ибни Абицотам
1
2
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Абудовуд аз Абушурайц ривоят мекунад, ки
кунияи ӯ Абулцакам буд. Пажмбар (с) ба ӯ гуфт: "Фақат
Худованд цакам аст ва цукм цам дар ихтижри ӯст, сипас
кунияи ӯро ба "Шурайц" калонтарин фарзандонаш,
тағйир дод".
Дар цадиси сацец аз Абуцурайра (р) ривоят шуда,
ки аз Пажбар (с) нақл карда, ки фармуд: "Бемаънотарин
ва пастарин ном назди Худо "Маликул-амлок = молики
сарзаминцоц аст, зеро цеҷ молике ҷуз Худо вуҷуд
надорад".
Сафжн бин Уяйна мегӯяд: "Назди форсизабонон
низ чунин луғате вуҷул дорад, онон мегӯянд:
шоцаншоц".
Дар ривояти дигар касеро, ки ба чунин номцои
мавсум бошад, манфуртарин ва палидтарин инсон дар
рӯзи қижмат муъаррифк кардааст.
Чацорум: яке дигар аз ин маворид инаст, ки дар
он бандагк ба ғайр аз Худо нисбат дода шавад,
монанди: Абдулкаъба, Абдуннабк, Абдулцусайн,
Абдулмасец ва ғайра.
Ибни Цазм иҷоъи цамаи уламоро дар мавриди
царом будани ин номцо нақл намудааст, ба ғайр аз
Абдулмуталлиб.
Панҷум: дашном додан ба замон дар цангоми
сахтицо ва мушкилот ва мусибатцо низ ҷузъи цамин
алфоз ширкомез аст, зеро дашном додан ба замон ва
рӯзгон, навъе шикоят кардан ва асабонк шудан аз
Худост, зеро тадбири умур ва тағйир ва табдили шабу
рӯз ба дасти Худост ва ӯст, ки цамаи иттифоқоти
ҷацонро ба вуҷуд меоварад. Ба цамин далел дар цадиси
сацец чунин омада: "Худованд фармуд: Бани Одам маро
озор медицанд. рӯзгорро дашном медицанд, дар цоле,
ки ман рӯзгорам ва шабу рӯзро мегардонам".
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Осори тавцид дар зиндагк
Ба ростк, ки тавциди холис ва покиза аз ширк ва
олудагицои он агар дар зиндагии фардк ва иҷтимоъии
инсонцо ба анҷом расад, хушояндатарин натоиҷ ва
судмандтарин осорро ба цамроц меоварад.
Аз ҷумлаи осор ва натоиҷи тавцид:
1. Тавцид, яъне озодии инсон
Цамаи ашкол ва нишонацои ширк ҷузъи хиффат
ва хории инсон, чизе ба бор намеоварад, зеро ӯро ба
хузуъ ва таслим дар баробари махлуқот, бандагии ашж
ва инсонцое вомедорад, ки қудрати офариниш надошта
ва худ офарида шуда цастанд ва цатто тавонои дафъи
зарар ж касби манфиъате барои худро надорад ва маргу
зиндагк ва зинда шудани онцо низ аз ихтижрашон
хориҷ аст.
Аммо воқеъияти тавцид, озодии инсон аз тамоми
мазоцири бандагист ва ӯро фақат ба бандагии Худо
мекушояд, ки ӯро халқ карда ва таъодул бахшида,
тавцид озодии ақли инсон аз хурофот ва гумонцои
бепоя аст. Тавцид озодии даруни инсон аз таслим ва
хузуъ ва зиллат дар баробари цамаи ношоистагон ва
озодии инсон аз тасаллути фиръавнижн ва худовандони
дуруғин ва худогунацост.
Инаст, ки дар баробари даъвати цамаи Пажмбарон
бо таври умум ва дар баробари даъвати Пажмбари
Ислом ба таври хусус, рацбарони ширк ва
сардамдорони тоғути ҷоцилият истодаанд ва бо он
мубориза кардаанд, зеро онон маънои " "ال إلههإ إال هро
медонистанд, ки озодии башар ва фуру андохтани
ситамгорон аз тахти худои дуруғинро дар бар дорад ва
пешонии мӯминони мухлисро боло нигоц медорад, ба
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гунае, ки ҷуз барои саҷдаи Парвардигори ҷацонижн ба
зер намеафтад.
2. Тавцид омили эҷоди шахсияти матлуб
Тавцид инсонро дар ҷицати ташкили шахси
матлуб жрк медицад, шахсияте, ки дорои ҷицатгирии
муъайян, цадафи воцид ва масири мушаххас аст.
Шахсияти муваццад фақат як Худо дорад, ки дар дарун
ва берун фақат ӯро дар назар дорад ва дар хушк ва
нохушк фақат ӯро садо мезанад ва дар рез ва дурушт
зиндагк барои ризои ӯ кор мекунад.
Бар хилофи мушрик, ки художни мухталиф, қалби
ӯро тикка тикка карда ва цар гуша аз зиндагии ӯ
вобаста ба маъбудоне шудааст. Гоце ба сӯйи Худо майл
мекунад ва гоце ба сӯйи бутцо, гоце ба сӯйи ин бут ва
гоце ба сӯйи он бути дигар.
Ба ин далел аст, ки Юсуф (а) мефармояд:
.1﴾ُجِٓ ؤَؤَ ِسثَبةْ ُِزَفَشِّلُىَْ َخُِشْ ؤََِ اٌٍَُّٗ اٌْىَا ِحذُ اٌْمَهَّبس
ِ ِّ﴿ََبصَب ِحجٍَِ اٌغ
"Эй дӯстони зиндонии ман! ож Художн барокарда
бецтаранд, ж Худои ягонаи қоцир ва ғолиб".
Худованд низ чунин мисол мезанад:
. ﴾ظشَةَ اٌٍَُّٗ ََِثًٍب َس ُجًٍب فُِِٗ ُششَوَبءُ ُِزَشَبوِغُىَْ وَ َس ُجًٍب َعٍَّّب
َ﴿
"Худованд мисоле зада аст: мардеро, ки барда
барда шариконе аст, ки пайваста дар бораи ӯ мушоҷара
ва мунозаъа машғуланд (ва цар кадом ӯро ба коре
дастӯр медицад ва ӯ дар мижни дастурцои зидду нақизи
эшон саргардон ва вайлон аст) ва мардеро, ки танцо
таслими як нафар аст (ва тацти сарпарастии ӯ ва хат ва
барномааш мушаххас аст) ож ин ду баробаранд?".
Инсони мӯмин монанди бандае аст, ки дорои як
оқо ва сарвар аст, ки медонад, ки чк чиз оқояшро
1
2

: Сураи Юсуф 39
: Сураи Зумар 29
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хушнуд ва чк чиз ӯро хашмгин месозад, пас бо розк
кардани ӯ ба оромиш ва осоиш мерасад. Аммо шахси
мушрик монанди бандае аст, ки дорои чанд оқо ва
арбоб аст. Яке аз онцо ӯро ба шарқ ва дигаре ба ғарб
мефиристад. Яке бо рост ва дигаре ба чап фаро мехонад
ва ӯ монанди колои чанд ширик аст, ки бо цам ихтилоф
доранд ва ӯ дар мижни онцо парешон ва музтариб ва бе
субот ва ноором аст.
3. Тавцид сарчасмаи оромиши дарунк
Тавцид даруни инсонро пӯр аз оромиш ва
итминон мекунад ва мувацциди комилан аз хавфу
цароси цоким бар ацли ширк дӯр аст, заро ба василаи
тавцид роццои нуфузи тарсро, ки мардум худ бар худ бо
мекунанд, мебандад, монанди тарс аз набудани ризқу
рӯзк, тарс аз аҷал, тарс бар худ, тарс бар ацлу
фарзандон, тарс аз соири инсонцо, тарс аз ҷинницо,
тарс аз марг ва тарс аз зиндагии пас аз марг ва ғайра.
Аммо инсони мӯмини муваццид аз чизе ва касе ҷуз
Худованд наметарсад. Ба цамин далел ба цангоми тарси
мардум эмин, ба царгоми нигаронии онцо ором ва ба
цангоми парешонии онон ӯ мутаъин ва бо субот аст.
Қуръои карим дар цамин робита достони гуфтугӯи
Иброцим (а)ро бо қавми мушрикаш, ки ӯро аз бутцо ва
художни ботили худ метарсонданд, нақл мекунад, ки бо
таъаҷҷуб ва шигифт аз чунин эътиқоде ба онцо мегӯяд:
ٌََُّضيْ ثِِٗ َعٍَُِ ُىُِ ُع ٍْؽَبّٔب َفإ
ِّ َُٕ ٌَُِ ﴿وَ َوُِفَ َؤخَبفُ َِب ؤَ ِششَ ْوُزُِ وٌََب رَخَبفُىَْ ؤََّٔ ُىُِ ؤَ ِششَ ْوُزُِ ثِبٌٍَِّٗ َِب
. ﴾َْاٌْ َفشَِ َمُِِٓ َؤ َحكُّ ثِبٌْإَ ِِِٓ ِبْْ وُُٕزُِ رَ ِعٍَُّى
"Чи гуна ман аз чизе, ки онро шарики Худо
сохтаед, метарсам? Ва цоло он, ки шумо аз ин
наметарсед, ки барои Худованди (ҷацонижн, ки цамаи
коинот далели ягонии ӯст) чизеро шарик қарор додаед,
1

: Сураи Анъом 81
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ки Худованд далеле бар (цақонияти) он барои шумо
нафиристодааст? Пас кадом як аз ин ду гуруц (
бутпараст ва Худопараст) шоистатар ба амн ва амон (ва
натарсидан аз муҷозоти Яздон) аст, агар медонед?".
Худованд дар идомаи цамин оят мушаххас
месозад, ки кадом як аз ин ду гуруц лоиқи тарс ва
царосанд:
. ﴾َْ﴿ َّاٌزََِٓ آ َُِٕىا وٌََُِ َ ٍْجِغُىا ِبميَبَٔ ُهُِ ِث ُظ ٍٍُْ ؤُوٌَِئِهَ ٌَ ُهُِ اٌْإَ ُِِٓ َو ُُِ٘ ُِ ِهَزذُو
"Касоне, ки имон оварда бошанд ва имони худро
бо ширк нажмехта бошанд, амну амон шоистаи онцост
ва онон роцжфтагон цастанд".
Оромиши ин мӯминон аз даруни оно сарчашма
мегирад, на аз посдории нигацбон ва ин амнияти онон
дар дунжст, аммо амнияти онон дар охират бештар ва
пояндатар аст, зеро худро барои Худо холис карданд ва
тавциди онон бо ширк омехта нест.
Аммо БУхорк аз Ибни Масъуд (р) нақл мекунад,
ки "Цангоми нузули ояти "ٍُ"اٌزََِٓ آ َُِٕىا وٌََُِ َ ٍْجِغُىا ِبميَبَٔ ُهُِ ِث ُظٍْا
َّ гуфтем:
Эй Расули Худо! Цамаи мо бо худ зулм мекунем. Ож
шомили ин оя хоцем шуд? Пажмбар (с) фармуд: "Он
гуна нест, ки шумо фикр мекунед, ож нашунидед, ки
Луқмон ба писари худ мегӯфт: "Эй писарам! Барои
Худо шарик масоз, зеро ширк зулми бузургест"2. Пас
биндонед, ки маънои "ٍُ " وٌََُِ َ ٍْجِغُاىا ِبميَابَٔ ُهُِ ِث ُظٍْاинаст, ки онон
дини худро барои Худо холис карда ва бо ширк
тавцидашонро олӯда накарданд".
4.

Тавцид манбаъи эътимод ба нафс

Тавцид ба шахси мусалмон нерӯи дарунии бисжр
қавк мебахшад ва ин бадин хотир аст, ки даруни ӯро
дабрез аз ӯмед ба Худо, эътимод ба ӯ ва таваккал бар ӯ
1
2
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месозад, ӯро ба қазои Худо хушнӯд ва дар озмунцои
сабӯр ва халқу ҷацон бе нижз месозад. Тавцид чунонаст,
ки мусалмонро цамонанди куци устуворе месозад, ки
цаводис ногувор вайро ба тазалзул наандохта ва
мусибатцое дарднок вайро ба ларза намеандозад ва цар
андоза, ки бало бештар бар ӯ нозил шавад ж сахтк ва
мусибат вайро дар бар гирад, боз цам аз паноц бурдан
ба махлуқот худорк карда ва ба Холиқи мацбубаш рӯй
меоварад. фақат аз ӯ мехоцад, аз ӯ мадад меҷӯяд, ба ӯ
эътимод мекунад ва ба дигарон умеде барои дафъи
зарар ж касби хайр надорад ва дасташро ба назди касе
ҷуз Худованд дароз намекунад ва нижзи худро бо гиря
ва зорк ва пушаймонк фақат аз ӯ талаб мекунад ва
шиори Пажмбарро, ки ба Ибни Аббос омузиш дод,
меъжри худо худ қарор медицад, ки фармуд: "Агар
дархосте доштк, аз Худованд бихоц, ва агар жрк хостк аз
ӯ талаб намо", ва ояти зер цам рацнамои ӯст:
َِِٓ ِِٗعٍِِٗ َُصُِتُ ث
ِ َخُِشٍ َفٍَب سَادَّ ٌِف
َ ِ﴿وَِبْْ َِّغَغِهَ اٌٍَُّٗ ثِعُشٍّ َفٍَب وَب ِشفَ ٌَُٗ بٌَِّب ُ٘ىَ وَِبْْ َُ ِشدِنَ ث
. ﴾ُُُِاٌشح
َّ َُشَبءُ ِِٓ ِعجَب ِدِٖ َوُ٘ىَ اٌْغَفُىس
"Ва агар Худо ба ту зижне бирасонад, ҷуз Ӯ касе
дафъи он натавонад кард Ва агар барои ту хайре
бихоцад, цеҷ кас фазли Ӯро бознатавонад дошт. Фазли
худро ба цар кас аз бандагонаш, ки бихоцад, мерасонад
ва Ӯ омурзандаву мецрубон аст!".
Акнун ба посухи Цуд (а) менигарем, ки дар
баробари қавмаш, ки ӯро аз кайду макри бутцо
метарсонданд, изцор дошт:
ٍِٔ﴿بٍِِّٔ ؤُشِ ِهذُ اٌٍََّٗ وَاشِ َهذُوا ؤٍَِّٔ َثشٌِءٌ َِّّب رُشِشِوُىَْ ِِٓ دُؤِِٗ فَىُِذُؤٍِ َجُِّعّب ثَُُّ ٌَب ُرِٕ ِظشُو
ٍصَُزِهَب بَِّْ سَثٍِّ َعٍَاً صِاشَاغ
ِ َوٍْذُ َعًٍَ اٌٍَِّٗ سَثٍِّ وَسَثِّ ُىُِ َِب ِِٓ دَاثَّخٍ بٌَِّب ُ٘ىَ آ ِخزٌ ِثَٕب
َّ ) بٍِِّٔ رَى55(٘ىد
. ﴾ٍُُِغزَم
ِ ُِ

1
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"Гуфт: «Худоро гувоц мегирам ва шумо низ гувоц
бошед, ки ман аз он чк ғайри Худои якто ба ширк
мепарастед, безорам. Цамагк ба цилагарк бар зидди
ман бархезед ва маро мӯцлат надицед. Ман бар Худои
якто, ки Парвардигори ман ва Парвардигори шумост,
таваккал кардам. Цеҷ ҷунбандае, нест магар он ки
зимоми
ихтижрашро
Ӯ
гирифтааст.
Албатта
Парвардигори ман бар сироти мустақим аст!".
Гуфтацои Цуд (а) нишон аз мантиқи қавк, эътимод
ба нафс, иродаи устувор, имони сустинопазир ва
ҷустуҷӯгар дорад ва рӯце, ки на заъф мешиносад ва на
тарс, зеро қудрати худро аз таваккал бар Худо ба даст
овардааст:
. ﴾َُُِْوًْ َعًٍَ اٌٍَِّٗ فَةَِّْ اٌٍََّٗ َعضَِضْ حَى
َّ ﴿وَ َِِٓ َزَى
"Ва цар кас, ки ба Худо таваккул кунад (Худо ӯро
басанда аст) зеро муқтадир ва тавоност ва корцоро баҷо
ва аз рӯйи фалсафа анҷом медицад".
5. Тавцид асоси бародарк ва баробарк
Акнун, ки тавцид асоси озодии инсон ва эътироф
ба иззат ва каромати ӯ шумурда мешавад, бояд донист,
ки асоси бародарк ва баробарии инсонцо низ цаст, зеро
агар қарор бошад бархе аз инсонцо арбоби бархи
дигаре бошанд, баробарк ва бародарк дар мижни онон
эҷод нахоцад шуд.
Аммо агар цама ба таври яксон бандаи Худо
бошанд, асоси бародарк ва баробарк шакл хоцад
гирифт, ба цамин далел аст, ки Пажмбар (с) аз интицои
даъвати подшоцон ва фармонравожни кишварцо чунин
мегӯфтанд:

1
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عَٕب ثَعِعّب
ُ ِششِنَ ثِِٗ َشُِئًب وٌََب ََزَّخِزَ ثَع
ِ ُٔ ﴿رَعَبٌَىِا بًٌَِ َوٍَِّخٍ عَىَاءٍ َثََُِٕٕب َوَثَُِٕ ُىُِ ؤٌََّب َٔ ِعُجذَ بٌَِّب اٌٍََّٗ وٌََب
. ﴾ٌٍَِّٗؤَ ِسثَبثّب ِِٓ دُوِْ ا
"Эй ацли китоб! Бижед аз он калимаи цақ, ки
мижни мо ва шумо яксон аст, пайравк кунем, ки ҷуз
Худои якторо напарастем ва чизеро бо ӯ шарик қарор
надицем ва бархе аз мо бархи дигареро ба ҷойи Худо ба
рубубият таъзим накунем".
Яке аз дуоцои Пажмбар (с) низ, ки дар пожни намоз
мехонд, ин дуои зебо ва арзишманд аст:
»َ ؤَٔب شَهُِذْ ؤَّٔهَ اهُ َو ِحذَنَ ال ششَهَ ٌَه،ِِٗ«اٌٍّهَُُّ سَُّثَٕب َو سَةُّ وًُِّ شٍَءٍ َو ٍَُِى
»ََّ َذاً َعِجذُنَ َو سَعُىٌُه
َّ  ؤَٔب شَهُذْ ؤَّْ ُِح،ِِٗ«اٌٍُّهَُّ سَُّثَٕب َو سَةُّ وًُِّ شٍَءٍ َو ٍَُِى
»ٌ ؤَٔب شَهُِذْ ؤَّْ اٌ ِعجَبدَ وٍُُّهُُ بخِ َىح،ِِٗ«اٌٍهَُّ سَُّثَٕب َو سَةُّ وًُِّ شٍَءٍ َو ٍَُِى
"Эй бори Худож! Парвардигори мо ва Парвардигор
ва молики цар чиз, ман гувоцам, ки ту Худои ягона ва
бешарикк".
"Эй бори Худож! Парвардигори мо ва Парвардигор
ва молики цар чиз, ман гувоцам, ки Муцаммад банда ва
фиристодаи туст".
"Эй бори Худож! Парвардигори мо ва Парвардигор
ва молики цар чиз, ман гувоцам, ки цамаи бандагон бо
цам бародаранд".
Ин шацодатцои сегонаи Пажмбар (с) бо якдигар
дар иртиботанд. Бародарии мижни инсонцо бар ду
шацодат аввал устувор аст.
Дар шацодати аввал омадааст, ки Худованди
таъоло дар Улуцият яктост, шарике надорад ва танцост
ва ҷуз ӯ касе шоистаи хузух ва ибодат нест. Дар
шацодати дуввуми омадааст, ки Муцаммад (с) низ
бандаи Худо ва таблиғкунандаи дастуроти ӯст ва цамин
амр цар гуна шубцаи Худоиро аз ӯ дур мекунад. Дар
воқеъ Муцаммад (с) на Худост, на писари Худо ва на
1

: Сураи Оли Имрон 64
82

حقيقت توحيد

Цақиқати Тавцид

Худои саввумк, ки Масицижн дар мавриди Исо чунон
фикр мекунанд.
Цоло бо исботи ду цақиқат ва шацодатшуда,
цақиқати саввум цам, ки бажнгари бародарк ва
баробарии инсонцост, собит мешавад. Пас цеҷ гуна
табъизи нажодк ва бартарии рангцо ва насабцо вуҷуд
надорад.
. ﴾ُِ﴿بَِّْ ؤَ ْوشََِ ُىُِ ِعِٕذَ اٌٍَِّٗ َؤرِمَب ُو
"Албатта гиромитарини шумо назди Худо
парцезгортарини шумост".
Пас Худо танцо ва бешарик аст. Цамаи инсонцо аз
ҷумла Муцаммад (с) бандагони Худо цастанд, пас бо цам
баробар ва бародаранд.

Мафосид ва зижнцои ширк
Ширк дорои мафосид ва зижнцои бисжре дар
зиндагии фардк ва иҷтимоъии инсонцост.
1. Ширк сабаби пастк ва хории инсоният
Ширк дар воқеъ тавцин ба каромати инсон ва
нобудии мақом ва манзалати волои уст. Худованд
вайро ҷонишини худ дар замин қарор дода, ба ӯ
каромат бахшида ва номи цамаи ашжро ба ӯ омӯзиш
додааст ва цар чиро, ки дар осмонцо ва замин аст, барои
ӯ мусаххар карда ва мақами рижсат ва оқоии ҷацонро ба
ӯ бахшида аст. Аммо ӯ нисбат ба мақоми волои худ
ҷоцил аст, ба тавре, ки бархе аз аносири ин ҷацонро
худои маъбуди худ қарор дода, барояш хузуъ ва суҷуд
мекунад ва худро дар баробараш залил мегардонад, дар
цоле, ки сарвари тамоми холоиқ аст. Худовад
мефармояд:

1
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ٌِجذُوا ٌٍَِِّٗ َّاٌز
ُ ٍِِش ِّظِ وٌََب ٌٍِْ َم َّشِ وَاع
َّ ٌ جذُوا
ُ َِاٌشِّظُ وَاٌْ َم َّشُ ٌَب رَغ
َّ اًٌٍُُِ وَإٌَّهَبسُ و
َّ ِِٗ﴿وَِِٓ آََبر
﴾َْ َخٍَمَهَُّٓ ِبْْ ُوُِٕزُِ بََِّبُٖ رَ ِعُجذُو.1 Аз нишонацои (қудрати) Худо, шабу
рӯз ва хуршеду моц аст. Барои хуршед ва моц саҷда
накунед, барои Худое, ки онцоро офарида аст, саҷда
кунед, агар воқеъан ӯро ибодат ва парастиш мекунед".
Ож ицонати аз ин бузургтар вуҷуд дорад, ки дида
мешавад –цатто то имрӯз- садцо миллион инсонцо ба
ибодати гов, ки худ барои инсонцо ва барои хидмат ва
хуроки ӯ офарида шудааст, мепардозанд. Ва имрӯза гов
яке аз маъбудони муқаддаси башар қарор горифтааст?.
Қуръон бажн мекунад, ки чк гуна шикр инсонцоро
ба инцитот ва нобудк мекашонад:
ٍْاٌؽُِشُ ؤَوِ رَهِىٌِ ثِِٗ اٌاشَِّحُ فِاٍ َِىَاب
َّ ُُٗخؽَف
ِ َاٌغَّبءِ َفز
َّ ِِٓ َّششِنِ ثِبٌٍَِّٗ فَ َىإَََّّٔب خَش
ِ َُ َِِٓ َ﴿و
. ﴾ٍعَحُِك
Ва цар касе, ки ба Худо ширк меорад (дар аҷз ва
нотавонк) бадон монанди онаст, ки гӯж аз осмон
дарафтода ва мурғон (дар фазо) баданашро (қитъа
қитъа) бирабоянд, ж боди тунд ӯро ба макони дӯр
биафканад".
2. Ширк лонаи хурофот
Ширк лонаи хурофот ва боварицои ботил аст, зеро
кас ки ситорагон ва ҷинн ва шабаццо ва арвоц ва
ғайраро дар умури цастк муассир медонад, ақли худро
барои пазириши хурофот ва тасдиқи цар даҷҷоли
дуруғпардоз муцайж мекунад. Ба цамин далел, боварцои
ботили социронр ва пешгӯжн ва мунаҷҷимин, ки даъвои
донистани ғайб ва иртибот бо неруцои махфиро
доранд, цамонанди аҷноси беарзиш дар ҷомиъаи
ҷоцилк ривоҷ межбад. Аз тарафи дигар дар чунин
ҷомеъацое бетаваҷҷуцк ба асбоб ва қавонини одк ва
1
2
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ҷории цастк густариш жфта ва мардуми чунин
ҷомеъацое бештар аз таъвизу афсун ва ҷоду ва сецр
истифода мекунанд.
3.

Ширк зулми бузург аст

Шикр зулми азим аст. Зулм ба цақиқат, зулм ба
худ ва дигарон. Зулм ба цақиқат, зеро бузургтарин
цақиқати мавҷуд, якто будани Худо, имон ба
Парвардигори якто ва напазируфтани цукми ғайри
Худо, аммо мушрик ғайр аз Худои якто, худои дигар,
рабби дигар ва цокими дигарро мепазирад. Пас ба
цақиқат зулм кардааст.
Ширк зулм ба худи шахс низ цаст, зеро мушрик
худашро бандаи махлуқе чун худ, ж пастар аз худ қарор
медицад, дар цоле, ки Худо ӯро озод офарида аст.
Ширк зулм ба дигарон низ цаст, зеро чизеро
шарики Худо қарор медицад, ки шоистагии он
мақомро надошта ва цаққи ӯ нест.
4. Ширк манбаи тарсу воцима
Ширк манбаи тарсу воцима аст ва дар муқобили
он, тавцид масдари амният ва оромиш аст, зеро касе, ки
ақлаш хурофоту аботил ва масоили беарзишро
мепазирад, аз ҷицоти мухталиф дучори тарс аз художн
ва ходимони онцо мешавад ва авцоме, ки хидматгорони
ширк ва социрон ва пайравони онцо тарвиҷ мекунанд,
вайро дар мегирад. Ба цамин далел дар фазои ширк ва
хурофот, бангумонк ва бадшугуниву тарси беасос
мунташир мешавад. Худо дар ин бора фармудааст:
. ﴾َضيْ ثِِٗ ُع ٍْؽَبّٔب
ِّ َُٕ ٌَُِ اٌشعِتَ ِثَّب ؤَ ِششَوُىا ثِبٌٍَِّٗ َِب
ُّ ﴿ َعٍُْٕمٍِ فٍِ ُلٍُىةِ َّاٌزََِٓ وَ َفشُوا
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"Дар дилцои кофирон руъб ва тарс хоцем андохт,
аз он рӯ, ки чизцоеро шарики Худо сохтанд, ки
Худованд далел ва бурцоне (бар цаққонияти онцо) фуру
нафиристодааст".
5. Ширк нерӯ ва тавоноиро аз инсон мегирад
Ширк амали муфидро аз байн мебарад ва ангезаи
кор ва талошу эътимод ба нафср аз инсон мегирад, зеро
ширк ба пайравони худ меомузад, ки цар гуна аъмоли
зишту палид ва гуноци кабираро муртакиб шаванд, ба
ин умед, ки шафиъон ва воситацои онон назди
Худованд барояшон илтимос ва хоциш мекунанд ва ин
бовар цамон эътиқоди мушрикини Араб аст, ки дар
мавриди художн ва бутцояшон доштанд.
. ﴾ٌٍَُِّٗش ُُِ٘ وٌََب َِٕفَعُ ُهُِ َوَمُىٌُىَْ َ٘اٌَُبءِ شُفَعَب ُئَٔب ِعِٕذَ ا
ُّ ﴿ َوَ ِعُجذُوَْ ِِٓ دُوِْ اٌٍَِّٗ َِب ٌَب َع
"Онцо ғайр аз Худо чизцоеро мепарастанд, ки на ба
эшон зижне мерасонанд аз сӯде ва мегӯянд инцо
мижнҷицои мо дар назди Худоянд".
Масицижн низ чунин боваре доранд, зеро
мепиндоранд, ки бар чубаи дор рафтани Масец, цамаи
гуноцон ва хатоцои ононро аз байн мебарад ва ин
сарнавишти Масец сабаби покии онон хоцад шуд.
6.

Осори ширк дар охират

Он чк, ки бажн шуд, осори ва натоиҷи ширк дар
дунж буд, аммо барои бажни осори он дар охират
кофист, ки бидонем, ширк гуноцест, ки бахшида
намешавад ва Худованд фармудааст:
ششِنِ ثِبٌٍَِّٗ فَ َمذِ ا ْفَزشَي ِبْثّّب
ِ َُ َِِٓ َششَنَ ثِِٗ َوَغِ ِفشُ َِب دُوَْ رٌَِهَ ٌِ َِّٓ َشَبءُ و
ِ َُ ْْ﴿بَِّْ اٌٍََّٗ ٌَب َغِ ِفشُ َؤ
. ﴾َعظُِّّب

1
2

: Сураи Юнус 18
: Сураи Нисо 48
86

حقيقت توحيد

Цақиқати Тавцид

"Бе гумон Худованд (цар гиз) ширк ба худро
намебахшад, вале гуноцони ҷуз онро аз цар кас, ки
бихоцад мебахшад ва цар ки барои Худо ширик қоил
шавад, гуноци бузурге муртакиб шудааст".
Инсони мушрик, роце ҷуз ба сӯйи оташ надорад ва
бицишт бар ӯ царом аст. Худованд фармуд:
. ﴾ٍششِنِ ثِبٌٍَِّٗ فَ َمذِ حَشَّ َ اٌٍَُّٗ َعٍَُِِٗ اٌْجََّٕخَ وَ َِإْوَاُٖ إٌَّبسُ وََِب ٌٍِظَّبٌِ ِّنيَ ِِٓ ؤَٔصَبس
ِ َُ َِِٓ َُِّٗٔ﴿ب
"Бе гумон цар кас шарике барои Худо қарор дицад,
Худо бициштро бар ӯ царом кардааст ва ҷойгоци ӯ
оташи дӯзах аст ва ситамгорон жру жваре надоранд".
Пажмбар (с) низ фармудааст:
"Цар кас, ки бо ширк ба дидори Худо равад, ба
оташ хоцад афтод".

Пожн.

1

: Сураи Моида 72
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